A. WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA (patrz objaśnienia do wniosku)
......................................................................
imię i nazwisko, stan cywilny

Numer sprawy...........................................

......................................................................
ulica, nr domu, nr lokalu

Mieroszów, dnia...........................................

......................................................................
kod, miejscowość

URZĄD MIEJSKI w Mieroszowie
Plac Niepodległości 1
58-350 Mieroszów

.................................................................
telefon kontaktowy
( pole nieobowiązkowe )

WNIOSEK


o uregulowanie sytuacji prawnej do lokalu mieszkalnego po:
zgonie najemcy / po opuszczeniu lokalu przez najemcę*,



o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu po spłacie zadłużenia,



o przedłużenie umowy najmu socjalnego lokalu,



o najem lokalu zamiennego np. z tytułu wykwaterowania, zamiany „z urzędu”,



inne okoliczności związane ze złożeniem wniosku ( np. wzajemna zamiana itp ).

..............................................................................................................................................................................
* właściwe zakreślić

1. Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące osób ubiegających się wraz z nim o uregulowanie sytuacji prawnej
lokalu mieszkalnego.
Lp.
1.

Imię i nazwisko

Data
urodzenia

Pokrewieństwo
wobec
wnioskodawcy
wnioskodawca

Adres stałego/czasowego
zameldowania

Nr PESEL

2.
3.
4.
5.
6.
Oświadczam, że wraz ze mną w lokalu przy ul. ................................................................., zameldowanych
jest .......... osób.
W przypadku braku zameldowania oświadczam, że adres mojego ostatniego stałego/czasowego miejsca
zameldowania to ..............................................................................................................
Średni miesięczny dochód na 1 członka gospodarstwa domowego (obejmujący okres 3 m - cy poprzedzających
złożenie wniosku) wynosi .................................................. .

2. Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące tytułu prawnego do lokalu.
Oświadczam, że nie posiadam/posiadam* tytułu prawnego do innego lokalu lub budynku mieszkalnego.
W przypadku posiadania - adres ..........................................................................................................................
3. Oświadczenie współmałżonka wnioskodawcy dotyczące tytułu prawnego do lokalu.
Oświadczam, że nie posiadam/posiadam* tytułu prawnego do innego lokalu lub budynku mieszkalnego.
W przypadku posiadania - adres ........................................................................................................................ .
* niepotrzebne skreślić
Oświadczam, że informacje podane we wniosku są zgodne z prawdą i jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że podanie nieprawdziwych
danych skutkować może odpowiedzialnością karną z art. 286 § 1 Kodeksu karnego stanowiącego: „Kto, w celu osiągnięcia korzyści
majątkowej, doprowadza inna 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”.
Złożenie przez wnioskodawcę/małżonka wnioskodawcy oświadczeń zawierających nieprawdziwe dane lub zatajenie danych dotyczących
własnej sytuacji mieszkaniowej i materialnej niezbędnych do zawarcia umowy najmu lokalu, skutkuje odstąpieniem od realizacji wniosku.
(Oświadczenie dotyczące tytułu prawnego do lokalu lub budynku mieszkalnego może zostać zweryfikowane)

..................................
data

...................................................
podpis wnioskodawcy

.......................................................
podpis współmałżonka

B. WYPEŁNIA ZARZĄDCA BUDYNKU W KTÓRYM ZAMIESZKUJE WNIOSKODAWCA
Opis i stan techniczny lokalu zajmowanego przez wnioskodawcę.
1. Lokal przy ul. .............................................................................jest zajmowany na podstawie umowy najmu,
decyzji administracyjnej, bez tytułu prawnego, inny*
..........................................................................................................................................................................................
2. Najemcą przedmiotowego lokalu jest/był(a) ...............................................................................................................
3. Struktura własności budynku:
ilość lokali ogółem....................................

ilość lokali gminy................................................

4. Lokal jest samodzielny/ niesamodzielny*
5. Opinia o stanie technicznym lokalu:
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
6. Lokal mieszkalny położony jest na parterze/piętrze* (określić kondygnację).......................................
i jest wyposażony w następujące instalacje: wodną, kanalizacyjna, gazową, centralnego ogrzewania (właściwe
podkreślić).
7. Powierzchnia poszczególnych pomieszczeń: Ip.......... m², IIp.......... m², IIIp.......... m², IVp.......... m²,
kuchnia ............ m²,
łazienka ............ m²,
W.C............ m²,
p.pok............ m²,

,

inne..........................................................................................................................................................................
Powierzchnia mieszkalna .............................

Powierzchnia użytkowa..............................

8. Występują/nie występują* zaległości za używanie lokalu w wysokości ..................................................
* niepotrzebne skreślić

.....................................................................................................
data, pieczątka i podpis zarządcy budynku
potwierdzającego powyższe dane

Objaśnienia do wniosku
Do wniosku należy dołączyć:
– oświadczenie o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego (druk oświadczenia do
pobrania),
– deklarację o wysokości dochodów członków gospodarstw domowego (druk do pobrania)
– dokumenty potwierdzające uzyskiwane dochody:

• zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia z zakładu pracy (oryginał), z zaznaczeniem, iż odjęte zostały
koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe oraz powiększone
o wszelkie dodatkowe nagrody, świadczenia, odprawy, bony, itp: można skorzystać z dostępnego wzoru
zaświadczenia,
• decyzje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub trzy ostatnie odcinki renty lub emerytur - oryginał do
wglądu- ( w przypadku braku - zaświadczenie z ZUS o wysokości brutto świadczenia),
• zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości zasiłku dla bezrobotnych - oryginał,
• decyzje z Ośrodka Pomocy Społecznej o przyznaniu zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku oraz zaliczki
alimentacyjnej - oryginał do wglądu,
• decyzje Ośrodka Pomocy Społecznej o przyznaniu pomocy w formie zasiłków -oryginał do wglądu,
• zaświadczenie o wysokości pobieranych stypendiów (socjalne, żywieniowe, mieszkaniowe, naukowe,
specjalne) lub o nie pobieraniu stypendiów - oryginał,
• zaświadczenie o otrzymywaniu wynagrodzenia z tytułu odbywania praktyki zawodowej i jego wysokości oryginał ( pomniejszone o składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe),
• w przypadku pobierania świadczeń alimentacyjnych wyrok sądu o wysokości przyznanych alimentów
(oryginał do wglądu) lub potwierdzenia przekazania (przekazy pocztowe, ewentualnie wyciąg z konta,
zaświadczenie od komornika, decyzja z Ośrodka Pomocy Społecznej),
• oświadczenie o wysokości osiągniętego przychodu pomniejszonego o koszty uzyskania przychodu oraz
składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe w przypadku prowadzenia działalności
gospodarczej przez jednego z członków gospodarstwa domowego,
• oświadczenie o braku dochodów pełnoletniego członka gospodarstwa domowego wg obowiązującego
wzoru,
• należy wykazać również dochody z: gospodarstwa rolnego, działalności gospodarczej wnioskodawcy lub
członków jego rodziny,
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informuję, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 :
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Mieroszowa, Plac Niepodległości 1, 58-350
Mieroszów,
Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim Mieroszów jest Pani Arleta Pacyna, tel. 74 3030080,
e-mail: urzad@mieroszow.pl ,
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z określonym celem w składanym
podaniu/wniosku,
Pana/Pani dane osobowe będą udostępniane wyłącznie Urzędowi Miejskiemu w Mieroszowie,

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie
Akt dla organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki,
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.
Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało nie zrealizowaniem usługi,
Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych
dotyczących Pana/Pani, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 10
maja 2018 r. ,
Pana/Pani

dane

będą

przetwarzane

w

sposób

zautomatyzowany

oraz

tradycyjny.

Podanie przez Państwa danych osobowych wynika z z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz uchwały nr
XXXVI/222/2021 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mieroszów. Konsekwencją ich niepodania
będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku.
Uwaga
•
•

W przypadku gdy dołączasz do wniosku informacje dotyczące swojego stanu zdrowia proszę wyrazić zgodę
na przetwarzanie tych danych osobowych przez podpisanie druku " Oświadczenie o przetwarzaniu danych
osobowych dotyczących zdrowia wnioskodawcy/uczestnika postępowania (druk oświadczenia do pobrania).
W przypadku gdy dołączasz do wniosku informacje dotyczące stanu zdrowia innej osoby konieczna jest na
to jej zgoda " Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych dotyczących zdrowia ( członek rodziny,
osoba wspólnie zamieszkująca) powinna podpisać osoba której te dane dotyczą, jako osoba wyrażająca
zgodę (druk oświadczenia do pobrania).

..................................
data

...................................................
podpis wnioskodawcy

.......................................................
podpis współmałżonka

