Stadsbyggnadsförvaltningen
Mark- och exploateringsavdelningen

ANSÖKAN Tomt
Ansökan skickas till: Landskrona stad,
MEX, 261 80 Landskrona
V. G. TEXTA!

Objektnummer (fylls i av kommunen)

OBS! Endast 1 sökande per blankett
Sökandens personnummer

Sökandens efternamn, tilltalsnamn

Utdelningsadress

Postnummer

Ort

Telefonnummer

E-post

Ort och datum

Sökandens underskrift

Principer vid fördelning av tomter i Landskrona stad
1.

Fördelning av tomter görs av kommunstyrelsen. Denna fördelning avser stycketomter för eget byggande på kommunägd
mark. Småhus, som upplåts med bostadsrätt eller hyresrätt, fördelas av exploatören.

2.

Sökanden placeras i turordning i kön efter ansökningsdatum och fördelning sker i denna ordning.

3.

Tomt som fördelas genom den kommunala kön är avsedd för eget permanent boende.

4.

Förtur i kön ges med stor restriktivitet och behandlas från fall till fall. Beslut fattas av kommunstyrelsen.

5.

Sökanden skall vid ansökningstillfället ha fyllt 18 år. Köplatsen är personlig och kan inte överlåtas.

6.

Sökanden skall ange fullständiga och korrekta uppgifter i ansökningsformuläret. Adressförändring och andra ändringar,
som kan vara av betydelse vid fördelningsbeslut, skall anmälas omgående till Mark- och exploateringsavdelningen.

7.

För platsen i tomtkön tas ut en årlig registreringsavgift, för närvarande 200 kronor. Utebliven inbetalning av
avgiften medför avregistrering.

8.

Avregistrering ur kön sker då sökanden accepterat ett erbjudande eller då kommunens regler inte följs.
Sökande har rätt att därefter på nytt anmäla sig i tomtkön.

Information om vår behandling av dina personuppgifter:
•
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig. Dataskyddsombudet når du via Landskrona stads växel på telefon 0418-47 00 00.
•
Dina personuppgifter behandlas och lagras med anledning av att du ansöker om plats i stadens tomtkö. Den rättsliga grunden för
behandlingen är myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen. Vi samlar in uppgifter för att kunna behandla din ansökan.
Uppgifter om dig kan även komma att hämtas från befolkningsregistret.
•
Eftersom uppgifterna blir allmän handling kan de komma att lämnas ut med stöd av offentlighetsprincipen.
•
Du har rätt
o
att begära tillgång till dina uppgifter eller få rättelse av dina personuppgifter, förutsatt att det inte står i strid med
offentlighetsprincipen,
o
att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen.
•
Om du inte tillåter att dina uppgifter registreras innebär detta att vi inte kan behandla din ansökan.
För övrig information var vänlig besök www.landskrona.se
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