
* - niepotrzebne skreślić 

            Ozimek, dn. …………………………….. 

 

.................................................................................... 

                  (imię i nazwisko wnioskodawcy) 

 

...........................................................................................                   Przedsiębiorstwo Gospodarki  

 

...........................................................................................            Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.                               

    

                            (adres zamieszkania)                                             Antoniów ul. Powstańców Śl. 54  

...........................................................................................                       

                46-040 Ozimek 

……………………………………………………..…….                                                                                 

                            (adres zameldowania)  

 

...........................................................................................     

    (seria i nr dokumentu tożsamości oraz  nr PESEL)    

    

.................................................................................... 

                         (telefon kontaktowy)  

 

WNIOSEK O NAJEM LOKALU MIESZKALNEGO 

I . Proszę o przydzielenie mi i zawarcie umowy najmu mieszkania komunalnego/socjalnego* dla 

mnie i niżej wymienionych osób:  

Lp. Imię i nazwisko Data urodzenia 
Stopień pokrewieństwa w 

stosunku do wnioskodawcy 

   
            Wnioskodawca  

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

 

II. Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 286 Kodeksu karnego
1
 oświadczam, 

że: 

                                                 
1
 Art. 286 § 1 KK: Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego 

rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub 
niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 
miesięcy do lat 8. 
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 posiadam / nie posiadam* tytułu prawnego ani jego części (własność, współwłasność, 

spółdzielcze prawo do mieszkania lub inne) do innego lokalu mieszkalnego bądź budynku na 

terenie RP  

 żadne z w/w uprawnień przysługuje / nie przysługuje*  mojemu małżonkowi lub małoletnim 

dzieciom 

 posiadam / w/w osoby posiadają, tytuł prawny do lokalu mieszkalnego* pod n/w adresem  

i jednocześnie wyjaśniam : 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

III. Zamieszkuję aktualnie w lokalu / budynku przy ul. ………………………….…………………...  

……………………………………………………………………….…………...…………...……….. 

Okres zamieszkania pod w/w adresem :…............................................................................................. 

Właścicielem (najemcą, członkiem spółdzielni) mieszkania w którym aktualnie mieszkam jest Pan/i:  

................................................................................................................................................................ 

Zajmowane obecnie mieszkanie jest lokalem: komunalnym, spółdzielczym, zakładowym, 

własnościowym,  innym*  i  składa się z : 

.............. pokoi – każdy o powierzchni: 1. ........... m
2
, 2. ........... m

2
, 3. ........... m

2
, 4. ........... m

2
,  

5. .......... .m
2
  oraz  kuchni o pow. ...........m

2
 . 

Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi  ..................m
2 

. 

Zamieszkałymi wraz ze mną są n/w wymienione osoby, które zajmują lokal w następujący sposób:  

Pokój Imię i nazwisko  
Data 

urodzenia  
Charakter zamieszkania/ 

Stopień pokrewieństwa 
Uwagi 

     

     

     

     

     

 

Mieszkanie położone jest na parterze/........ piętrze* i jest wyposażone w:  

instalację elektryczną, instalację wodną - kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania, wc (w 

budynku/poza budynkiem) , łazienką *. 

Wnioskodawca posiadał wcześniej tytuł do innego lokalu / nie posiadał *  

[Jeżeli posiadał tytuł do lokalu mieszkalnego należy podać, przyczyny jego utraty] 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
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IV. Informuję, że moja rodzina objęta w/w wnioskiem  składa się z niżej wymienionych osób, które 

osiągają dochody: 

Lp. Imię i nazwisko Miejsce pracy  
Średni  miesięczny 

dochód brutto z ostatnich  

6 miesięcy 

    

    

    

    

    

Dochody razem wynoszą  :                                                                    ……..………………………   zł 

Łączny średni miesięczny dochód w przeliczeniu na członka rodziny wynosi :    

                                                                                                                ..…..…………………….…   zł 

 

V. UZASADNIENIE WNIOSKU 

Prośbę swą motywuję następująco: ..................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

         

 

                                                                                       ……………………………………….. 

                                                                                              podpis wnioskodawcy 
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                                                                                                                 Zał. do wniosku o najem lokalu mieszkalnego 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 
1.  Wnioskujący potwierdza, że podane we wniosku z dnia ……………………………. dane 

 są  prawdziwe. 

 

2.  Wnioskodawca*:  

         

                wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych Wynajmującego, 

                który będzie ich administratorem, na ich przekazywanie osobom trzecim oraz innym 

                podmiotom, tj. jednostkom budżetowym Gminy, jednostkom administracji rządowej  

                i samorządowej (w tym UGiM Ozimek), sądom, organom ścigania, podmiotom 

                zarządzającym mieszkaniowym zasobem w celu zbadania uprawnień do najmu lokalu 

                mieszkalnego należącego do mieszkaniowego zasobu Gminy Ozimek, a także na ich 

                przetwarzanie i publikowanie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych 

               osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) w zakresie, w jakim jest to niezbędne do 

               realizacji Umowy oraz do jej  zabezpieczenia finansowego jak również w zakresie   

               w jakim jest to niezbędne do badania uprawnień do najmu lokalu mieszkalnego  
                

               oświadcza, że został poinformowany o prawie  wglądu  do  swoich danych 

               i  możliwości  żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego  

               lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich  usunięcia  

  

               nie wyraża zgody na umieszczenie jego danych osobowych w bazie 

               danych  Wynajmującego  dla  celów  realizacji Umowy  i jej zabezpieczenia finansowego 

               co jest równoznaczne z brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku o najem lokalu 

               mieszkalnego 

  

………………..……………… 

     podpis wnioskodawcy 

 

3. Wnioskodawca oświadcza, iż nie występują żadne negatywne przesłanki do otrzymania 

lokalu socjalnego, w tym: 

 

a. nie jest osobą, która samowolnie zajmuje lokal (art. 24 ustawy o ochronie praw 

lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy) 

b. nie jestem osobą, której sąd nakazał opróżnienie lokalu (art. 24 ustawy o ochronie 

praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy) 

 

 

  

………………..……………… 

     podpis wnioskodawcy 

 

4. W przypadku zaistnienia okoliczności wpływających na zmianę wskazanych w niniejszym 

wniosku danych, w szczególności zmiany wysokości średniego miesięcznego dochodu, ilości 

członków rodziny lub uzyskania tytułu do innego lokalu, zobowiązuję się do niezwłocznego 

poinformowania o tym fakcie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

Sp. z o. o. w Antoniowie.  

 

………………..……………… 

     podpis wnioskodawcy 
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Zał. do wniosku o najem lokalu mieszkalnego 

 

 

INFORMACJA 

 

 

Wypełniając obowiązek informacyjny, godnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwem Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Antoniowie przy ul. Powstańców Śl. 54, 

nr KRS: 0000109670, posiadającym nr NIP: 7540334027.  

2. Jeżeli chce Pani/Pan zasięgnąć informacje dotyczące danych osobowych u Inspektora 

ochrony danych prosimy o kontakt: iod@pgkim.ozimek.pl 

3. Pani/Pan dane osobowe  przetwarzane będą w celu realizacji umowy najmu lokalu 

mieszkalnego art.6.ust.1. lit.b. RODO, czyli wypełnienie obowiązku prawnego.  

 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Urząd Gminy i Miasta  w Ozimku, firmy 

hostingowe, firmy administrujące programy informatyczne, firmy realizujące usługę 

serwisowe i remontowo-budowlane. 

 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego poza Unię Europejską.  

 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z ustawą o 

rachunkowości. 

 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych. 

 

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych w 

Warszawie ul. Stawki 2 lub jego prawnego następcy Prezesa Urzędu Ochrony Danych.  

 

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 

 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.  

 

 


