WNIOSEK O PRZYDZIAŁ LOKALU Z ZASOBU
MIESZKANIOWEGO
GMINY I MIASTA NOWOGRODZIEC
(LOKAL NA CZAS NIEOZNACZONY/lokal socjalny*)
NAZWISKO I IMIĘ..............................................................................................................................................
NR TELEFONU ...................................................................................................................................................
ADRES ZAMIESZKANIA ..................................................................................................................................
Pesel ……………………………………………………………………………………………………………...

A. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY I OSÓB Z NIM ZAMIESZKAŁYCH

Wnioskodawca i osoby, ubiegające się wspólnie o przydział lokalu komunalnego:
Lp.

Imię i nazwisko

1.

Data
urodzenia

Stosunek
pokrewieństwa

Adres zamieszkania

wnioskodawca

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
* Niewłaściwe skreślić
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B. DANE O DOCHODACH
(należy udokumentować średnie dochody z okresu trzech miesięcy poprzedzających dzień złożenia
wniosku, w przypadku braku możliwości jego udokumentowania, dochód ustala się na podstawie
oświadczenia
wnioskodawcy):

Lp.

Miejsce pracy – nauki

Źródła
dochodu

Wysokość dochodu
w zł*

**Razem dochody gospodarstwa domowego wynoszą ...................................

Średni miesięczny dochód na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi..........................zł.

* Za dochód, uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie

zdrowotne, emerytalne, rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń
społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń
pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,
dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych
z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku
mieszkaniowego.
** Dochód gospodarstwa domowego stanowią dochody wnioskodawcy i członków jego rodziny zgłoszonych we wniosku
do wspólnego zamieszkiwania, wykazane ze wszystkich źródeł ich uzyskiwania i udokumentowane przez wnioskodawcę
poprzez poświadczenia wydane w szczególności przez: pracodawcę, Urząd Pracy, Urząd Skarbowy.
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C. CHARAKTERYSTYKA OBECNYCH WARUNKÓW MIESZKANIOWYCH

1. W jakim mieszkaniu obecnie Pan/Pani zamieszkuje?


komunalne



lokal wynajmowany na wolnym rynku: kto jest właścicielem?
.........................................................



lokal w budynku prywatnym zajmowany na podstawie decyzji administracyjnej: nr decyzji ..........
data wydania ............................................., kto jest obecnie właścicielem .......................................



służbowe: nazwa zakładu pracy .......................................................................................................



inne (poda jakie?)...............................................................................................................................

2. Kto jest głównym najemcą lokalu .............................................................................................................
2

3. Całkowita powierzchnia mieszkania ..................... m

2

2

2

4. Liczba pokoi .............. - pow. każdego pokoju a/...........m b/ ............ m c/..............m
2

2

d/ .......... m

2

pow. kuchni ...................m pow. łazienki ................ m

5. Inne powierzchnie - jakie? ........................................................................................................................
6. Usytuowanie mieszkania:


parter,



…… piętro

7. Zajmowane mieszkanie jest:


samodzielne ,



wspólnie z ...........................................................................................

8. Ile lat zamieszkują Pan/Pani w tym mieszkaniu ........................................
9. Warunki bytowe i stan techniczny lokalu:


w.c. w lokalu



w.c. poza lokalem



brak w.c.



łazienka w lokalu



łazienka poza lokalem



brak łazienki



pobór wody znajduje się: w lokalu, w budynku, na zewnątrz budynku, brak wody,



wyposażenie lokalu w instalacje: wodną, elektryczną, centralnego ogrzewania



w lokalu występuje wilgoć i zagrzybienie
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D.PODSTAWA STARAŃ PRZYDZIAŁ LOKALU


występuje nadmierne zaludnienie w lokalu – liczba osób…………………………….….……..



lokal nie nadaje się na stały pobyt ludzi (podaj dlaczego)............................................................



utrata tytułu prawnego na skutek wypowiedzenia umowy najmu (podać do kiedy) ...................



orzeczono eksmisję z lokalu



jestem przewlekle chory/a, a mój stan zdrowia wymaga osobnego pomieszczenia
lub

większej

liczby

pokoi,

a w zajmowanym lokalu nie można wydzielić odrębnego

pomieszczenia


jestem osobą poruszającą się na wózku inwalidzkim, a zamieszkuję w lokalu mieszkalnym
położonym na wyższej niż parter kondygnacji jestem wychowankiem placówki opiekuńczo –
wychowawczej lub rodziny zastępczej



jestem osobą opuszczającą ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, dom dla samotnej
matki
zamieszkuję w rodzinie patologicznej, w której dalsze przebywanie zagraża życiu lub zdrowiu
jestem osobą bezdomną, przebywającą w schronisku lub innym miejscu nie będącym lokalem
mieszkalnym



jestem osobą opuszczającą zakład karny



lokal uległ zniszczeniu w wyniku zdarzenia losowego



lokal przeznaczony jest do wyburzenia lub remontu

DODATKOWE UZASADNIENIE
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
data i podpis wnioskodawcy / współwnioskodawcy
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E.

KLAUZULA INFORMACYJNA

W SPRAWACH Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ZASOBEM MIESZKANIOWYM GMINY
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO), informuje się o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

1.

Kto będzie posiadał Pani/Pana dane osobowe?
 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Nowogrodźca z siedzibą 59-730
Nowogrodziec, ul. Rynek 1; urzad@nowogrodziec.pl, tel. 75 73 80 660.
 Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IODO) – iod@nowogrodziec.pl

2.

Dlaczego i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane?
 dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia spraw z zakresu gospodarki mieszkaniowej
Gminy Nowogrodziec, w szczególności: przydziału, zamiany, pozostawieniu w lokalu,
 art.6 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze) oraz ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz.1234 ze zmianami)
i uchwały Nr XII/82/19 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27.06.2019 r. w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nowogrodziec.

3.

Komu dane będą przekazane, kto będzie miał do nich dostęp?
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa np.: organy administracji publicznej oraz podmioty, które
na podstawie umów przetwarzają dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Nowogrodźca,
w szczególności w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych.
Odbiorcami mogą być: Społeczna Komisja Mieszkaniowa, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, HydroTech sp. z o.o. W Nowogrodźcu jako administrator lokali komunalnych.
Na podstawie § 15 uchwały, roczne listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu,
podawane są do publicznej wiadomości w I kwartale każdego roku kalendarzowego. Dane osób
znajdujących się w projektach list rocznych udostępniane są członkom komisji mieszkaniowej powołanej
zarządzeniem przez Burmistrza.
Jak długo będziemy posiadali Pani/Pana dane?
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu określonego
w pkt 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 stycznia
2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67 ze zmianami).
Jakie prawa Pani/Panu przysługują?
 Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania
(poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych osobowych (w sytuacji, gdy przetwarzanie
danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach
sprawowania władzy publicznej), prawo do ograniczenia przetwarzania danych (przy czym przepisy
odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa),
 W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody przysługuje
Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa UODO (na adres
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Czy muszę podać swoje dane?
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, w szczególności przepisami
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz.1234 ze zmianami) oraz wskazanymi
powyżej uchwałami Rady Miejskiej w Nowogrodźcu. Niepodanie wymaganych prawem danych
uniemożliwi rozpatrzenie Pani/Pana wniosku. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych może
być dobrowolne.

4.

5.

6.

………………………………………………………..
Podpis (wnioskodawcy i współwnioskodawcy)
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Nowogrodziec, dnia ...........................

OŚWIADCZENIE O BRAKU TYTUŁU PRAWNEGO

Ja,( imię i nazwisko) ……………………………………………………………………………………………………………………………….,
zamieszkały/a (adres)

...…………………………....…………………..………………………………………………………………….,

posiadający/a numer PESEL ……………………………………………………………………………………………………………………..
oświadczam, że nie posiadam prawa własności lub współwłasności do budynku mieszkalnego lub jego
części, lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, lub domu jednorodzinnego
(w całości lub części), lub spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

…………………………………….
(miejscowość i data)

………………………………………………………………………………..
(podpis osoby składającej oświadczenie)

UWAGA!
* oświadczenie takie wypełnia wnioskodawca oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania
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