Część 1

WNIOSEK O NAJEM LOKALU NA CZAS
NIEOZNACZONY

Pieczątka wpływu

1. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY
1.1. Imię
1.2. Nazwisko

1.3. Nazwisko rodowe

1.4. Data urodzenia:

1.5.Miejsce urodzenia

1.6. PESEL:

1.7. Stan cywilny

1.8. Imię ojca

1.9. Imię matki

1.10. Telefon stacjonarny

1.11. Telefon komórkowy

2. INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY
2.1. Od kiedy wnioskodawca zamieszkuje na terenie Olsztyna ……………………..
2.2. Ilość osób w gospodarstwie domowym ubiegających się o przydział lokalu ……….
2.3. Od kiedy wnioskodawca ubiega się o lokal z zasobu Gminy Olsztyn ……………….
3. ADRES ZAMELDOWANIA WNIOSKODAWCY NA POBYT STAŁY
3.1. Miejscowość
3.2. Kod pocztowy
3.3. Gmina

3.4. Ulica

3.5. Nr budynku

3.6. Nr lokalu

4. MIEJSCE ZAMIESZKANIA (POBYTU) WNIOSKODAWCY (jeśli jest inny niż
adres zameldowania)
4.1. Miejscowość
4.2. Kod pocztowy
4.3. Gmina

4.4. Ulica

4.5. Nr budynku

4.6. Nr lokalu

5. ADRES KORESPONDENCYJNY WNIOSKODAWCY
5.1. Miejscowość

5.2. Kod pocztowy

5.4. Ulica

5.5. Nr budynku

5.3. Gmina

5.6. Nr lokalu

………………………………
podpis wnioskodawcy
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6. DANE DOTYCZĄCE MAŁŻONKA WNIOSKODAWCY
6.1. Imię

6.2. Nazwisko

6.3. Nazwisko rodowe

6.4. Data urodzenia:

6.5.Miejsce urodzenia

6.6. PESEL:

6.7. Stan cywilny

6.8. Imię ojca

6.9. Imię matki

6.10. Telefon stacjonarny

6.11. Telefon komórkowy

7. ADRES ZAMELDOWANIA MAŁŻONKA WNIOSKODAWCY NA POBYT
STAŁY
7.1. Miejscowość
7.2. Kod pocztowy
7.3. Gmina

7.4. Ulica

7.5. Nr budynku

7.6. Nr lokalu

8. MIEJSCE ZAMIESZKANIA (POBYTU) MAŁŻONKA WNIOSKODAWCY
8.1. Miejscowość

8.2. Kod pocztowy

8.3. Gmina

8.4. Ulica

8.5. Nr budynku

8.6. Nr lokalu

9. ADRES KORESPONDENCYJNY MAŁŻONKA WNIOSKODAWCY
9.1. Miejscowość

9.2. Kod pocztowy

9.3. Gmina

9.4. Ulica

9.5. Nr budynku

9.6. Nr lokalu

………………………………
podpis wnioskodawcy
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10. WYKAZ OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O NAJEM LOKALU MIESZKALNEGO
L.p. Nazwisko i imię
Stopień
Stan
Pesel
pokrewieństwa cywilny
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
11. WARUNKI MIESZKANIOWE WNIOSKODAWCY
12.1. ADRES LOKALU, W KTÓRYM ZAMIESZKUJE WNIOSKODAWCA
11.1.1.Miejscowość
11.1.2.Ulica
11.1.3.Nr budynku 11.1.4.Nr lokalu

11.2. STAN PRAWNY LOKALU
11.2.1.Zajmowane mieszkanie jest lokalem:
- z mieszkaniowego zasobu Gminy Olsztyn – komunalnym; będącym przedmiotem
najmu socjalnego lokalu,
- Skarbu Państwa
- spółdzielczym lokatorskim
- spółdzielczym własnościowym
- własnościowym
- inne …………………………………………………………………
11.3. Osoba legitymująca się tytułem prawnym do lokalu, w którym mieszka
wnioskodawca
11.3.1 Imię

11.3.2. Nazwisko

11.3.3. Stopień pokrewieństwa w stosunku do 11.3.4. Rodzaj uprawnienia do lokalu*
wnioskodawcy
np. własność, najem na czas oznaczony, użyczenie, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu,
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.
………………………………
*

podpis wnioskodawcy
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11.4. Osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkiwania z najemcą/właścicielem
L.p. Nazwisko i imię
Stopień
Stan cywilny Pesel
pokrewieństwa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
11.5. STRUKTURA I POWIERZCHNIA LOKALU
Pomieszczenie
Powierzchnia
Pomieszczenie
(m2)
Pokój 1

Korytarz/przedpokój

Pokój 2

Łazienka z wc

Pokój 3

Łazienka

Pokój 4

Wc

Pokój 5

Kuchnia

Łączna
powierzchnia
pokoi

Łączna
powierzchnia
użytkowa lokalu

Powierzchnia
(m2)

Czy pom. jest
użytkowane
wspólnie?1

POTWIERDZAM ZGODNOŚĆ DANYCH DOTYCZĄCYCH STANU TECHNICZNEGO,
WYPOSAŻENIA I POWIERZCHNI LOKALU
(Data, podpis i imienna pieczęć administratora lub zarządcy)
Dotyczy lokali niesamodzielnych, tj. takich, w których korytarz, przedpokój, kuchnia czy
łazienka lub wc jest użytkowane wspólnie z innym lokatorem.
1

………………………………
podpis wnioskodawcy
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11.6. ZADŁUŻENIE

TAK

NIE

11.6.1. Czy jest zawarte porozumienie w sprawie spłaty zadłużenia?

TAK

NIE

11.6.2. Czy porozumienie jest realizowane?

TAK

NIE

11.6.3. Czy pobierany jest dodatek mieszkaniowy?

TAK

NIE

11.6.4. Czy przyznana jest obniżka stawki czynszu?

TAK

NIE

POTWIERDZAM ZGODNOŚĆ DANYCH DOTYCZĄCYCH OPŁAT CZYNSZOWYCH
I ZADŁUŻENIA LOKALU NR….. PRZY UL………………………………………………

(data, podpis i imienna pieczęć osoby uprawnionej)
12. WARUNKI MIESZKANIOWE MAŁŻONKA WNIOSKODAWCY (wypełnić tylko
wtedy, gdy dotyczą innego lokalu niż lokal zajmowany przez wnioskodawcę)
12.1.ADRES LOKALU, W KTÓRYM ZAMIESZKUJE MAŁŻONEK
WNIOSKODAWCY
12.1.1. Miejscowość
12.1.2. Ulica

12.1.3. Nr budynku

12.1.4.Nr lokalu

12.2.STAN PRAWNY LOKALU
12.2.1. Zajmowane mieszkanie jest lokalem:
- z mieszkaniowego zasobu Gminy Olsztyn – komunalnym; będącym przedmiotem
umowy najmu socjalnego lokalu,
- Skarbu Państwa
- spółdzielczym lokatorskim
- spółdzielczym własnościowym
- własnościowym
- inne ………………………………………………………………………………….
12.2.2. Osoba legitymująca się tytułem prawnym do lokalu, w którym mieszka małżonek
wnioskodawcy:
12.2.2.1. Imię
12.2.2.2. Nazwisko
12.2.2.3. Stopień pokrewieństwa w stosunku
do małżonka wnioskodawcy

12.2.2.4. Rodzaj uprawnienia do lokalu*

np. własność, najem na czas oznaczony, użyczenie, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu,
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.
*

………………………………
podpis wnioskodawcy
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13. DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI ZDROWOTNEJ,
RODZINNEJ WNIOSKODAWCY ORAZ OSÓB WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ
O NAJEM LOKALU.
Niepełnosprawność – proszę podać imię, nazwisko i stopień niepełnosprawności oraz
dołączyć stosowne dokumenty:

Ciężka, przewlekła choroba – proszę podać imię, nazwisko i rodzaj choroby oraz dołączyć
stosowne dokumenty.

Inne istotne informacje o sytuacji rodzinnej i zdrowotnej, potwierdzone dokumentami.

Czy wnioskodawca był wychowankiem Domu Dziecka – jeśli tak, podać w jakim okresie.

Czy małżonek wnioskodawcy był wychowankiem Domu Dziecka – jeśli tak, podać w jakim
okresie.

14. UZASADNIENIE WNIOSKU
Prośbę motywuję:
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Czytelny podpis wnioskodawcy:
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13. OŚWIADCZENIA
13.1. Uprzedzony(a)/uprzedzeni o odpowiedzialności karnej wynikającej z art.286 ustawy z
dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz.U. z 2018 r., poz. 1600 z późn. zm.) własnoręcznym
podpisem potwierdzam/potwierdzamy* prawdziwość danych zamieszczonych w niniejszym
wniosku, jednocześnie przyjmuję/przyjmujemy do wiadomości, że podanie nieprawdziwych
danych skutkować może odpowiedzialnością karną z art. 286 §1 Kodeksu Karnego.
13.2. Zostałam/em poinformowana/y o tym:
- że złożenie wniosku wiąże się z gromadzeniem, przetwarzaniem oraz podawaniem
do publicznej wiadomości danych umożliwiających, zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt 5 ustawy z
dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o
zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2018 poz. 1234 z późn. zm.) oraz §29 ust. 11 pkt 2
Uchwały Nr XLI/718/13 Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 sierpnia 2013r., w sprawie
określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Olsztyn (Dz.Urz.Woj.Warm.-Maz.2013.2703 z późn. zm.), kontrolę społeczną list, w tym:
- upublicznienie ich w zakresie: imię, nazwisko.
13.3. Wyrażam zgodę na zwrócenie się przez Dyrektora ZLiBK do właściwego ośrodka
pomocy społecznej i innych instytucji o wydanie opinii na temat sytuacji osobistej, rodzinnej,
dochodowej i majątkowej mojej oraz osób zgłoszonych przeze mnie do wspólnego
zamieszkania, w celu rozpatrzenia mojego wniosku o najem.
……………………………………………………………….
podpis
14. DATA WYPEŁNIENIA WNIOSKU: .........................
15. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU:
 załącznik nr 1 - oświadczenie o nie posiadaniu: innego mieszkania komunalnego,
spółdzielczego, lokatorskiego lub własnościowego, służbowego, domu, również
w trakcie budowy, które należy złożyć w obecności pracownika tut. Zakładu,
 załącznik nr 2 - deklaracja o wysokości dochodów,
 załącznik nr 3 - oświadczenie o stanie majątkowym.
16. POZOSTAŁE DOKUMENTY (zaznaczyć właściwe):
 zaświadczenie o zarobkach
 dokument potwierdzający zamieszkiwanie na terenie Olsztyna co najmniej 10
lat
 dokument informujący o powierzchni mieszkalnej (powierzchni pokoi)
zajmowanego przez wnioskodawcę lokalu (decyzja, umowa najmu itp.)
 zaświadczenie z Gminy o posiadaniu lub nie posiadaniu tytułu prawnego do
lokalu lub domu osób zameldowanych na pobyt stały poza Gminą Olsztyn
 wychowankowie Domów Dziecka - zaświadczenie o pobycie i jego okresie
 orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu całkowitym lub znacznym
 inne…………………………………………………………………………..
17. PODPISY WSZYSTKICH PEŁNOLETNICH OSÓB, OBJĘTYCH WNIOSKIEM,
ZŁOŻONE W OBECNOŚCI PRACOWNIKA ZAKŁADU
………………………………………………
…………………………………………..
wnioskodawca
małżonek wnioskodawcy
...……………………………………………
…………………………………………...
podpis
podpis
...……………………………………………
…………………………………………...
podpis
podpis
...……………………………………………
…………………………………………
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Imię i Nazwisko………………………………………………
zam. na pobyt stały/czasowy……………………………….
dowód osobisty seria ................ Nr ……………………….
wydany przez ................ ………………………
dnia ...................................................................
PESEL ...............................................................

OŚWIADCZENIE
OSOBY NIEPOSIADAJĄCEJ STAŁEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA/ZAMELDOWANIA
1. Ostatni adres stałego zameldowania

…………………………………………………………………………………………………

2. Przyczyna utraty tytułu prawnego do lokalu:

o Wypowiedzenie umowy najmu
…………………………………………………………………………………...
o Decyzja o wymeldowaniu z urzędu
…………………………………………………………………………………...
o Wyrok Sądu orzekający eksmisję
…………………………………………………………………………………...
o Inne:
…………………………………………………………………………………...
3. Kto wystąpił o pozbawienie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego

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

……………………………………………………..
Podpis osoby składającej wniosek
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Załącznik nr 1

1. Imię i Nazwisko……………………………………………

zam. na pobyt stały/czasowy………………………………
dowód osobisty seria ................ Nr ……………………….
wydany przez ........... ………………………
dnia ..............................................................
PESEL ..........................................................
2. Imię i Nazwisko……………………………………………
zam. na pobyt stały/czasowy………………………………
dowód osobisty seria ................ Nr ……………………….
wydany przez ............... ……………………
dnia ..............................................................
PESEL ..........................................................
Oświadczenie
Oświadczam/y, że
mieszkania komunalnego,
nie jestem właścicielem
właścicielem domu, jak
najemcy*.

nie posiadam/y (dotyczy również małżonka) mieszkania/innego
spółdzielczego, lokatorskiego lub własnościowego, służbowego,
domu, jak również domu takiego nie buduję/nie byłem/am
również domu takiego nie budowałem/am w chwili śmierci

Przyjmuję do wiadomości, że w razie ustalenia, iż powyższe oświadczenie jest nieprawdziwe,
skierowanie na zawarcie umowy najmu zostanie mi cofnięte.
Jestem świadomy/-a/ jesteśmy świadomi* odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Olsztyn, dnia……………..202….r.
Oświadczenie przyjął/a/ stwierdzając
własnoręczność podpisu osoby
................................................
/podpis i pieczątka/

Oświadczenie złożył/a
1. .......................................
2. …………………………
/podpis/-y

* niewłaściwe skreślić
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Załącznik nr 2

.................................. ...................
(miejscowość)
(data)
……………………………………………
(imię i nazwisko składającego deklarację
…………………………………………...
(dokładny adres)
Deklaracja o wysokości dochodów
za okres...............................................................................................................
(pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku)
Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób:
l. Imię i nazwisko ................................................................................................wnioskodawca,
..................... data urodzenia ........................................................................................................
2.Imię i nazwisko ....................................................................................stopień pokrewieństwa
...................... data urodzenia .......................................................................................................
3.Imię i nazwisko ....................................................................................stopień pokrewieństwa
..................... data urodzenia ........................................................................................................
4.Imię i nazwisko ....................................................................................stopień pokrewieństwa
..................... data urodzenia ........................................................................................................
5.Imię i nazwisko ....................................................................................stopień pokrewieństwa
..................... data urodzenia ........................................................................................................
6. ..................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
7. ..................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Oświadczam, że w podanym wyżej okresie dochody moje i wymienionych wyżej kolejno członków
mojego gospodarstwa domowego wyniosły:
Lp.1)

Miejsce pracy - nauki2)

Źródła dochodu

1

2

3

Wysokość dochodu w
zł
4

Razem dochody gospodarstwa
domowego:
Średni dochód na l członka gospodarstwa domowego wynosi ............... zł, to jest miesięcznie
................... zł.
Składając osobiście niniejszą deklarację oświadczam, że jest mi wiadomo, że dokumenty, na których
podstawie zadeklarowałem(am) dochody, jestem zobowiązany(a) przechowywać przez okres 3 lat.
Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
…………………………..
.……………………………………………
(podpis przyjmującego)
(podpis składającego deklarację)
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Objaśnienia:
1) Podać liczbę porządkową według osób zamieszczonych przed tabelą.
2) Wymienić oddzielnie każde źródło dochodu.
3) Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po
odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na 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, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach
o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających
świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia
pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015
r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów
politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 690), świadczenia wychowawczego, o którym mowa
w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z
2018 r. poz. 2134 i 2354), dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9
czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998,
1076, 1544 i 2245), dopłaty do czynszu, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o
pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu
mieszkania (Dz. U. poz. 1540), oraz świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie
art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość
Polski (Dz. U. poz. 2529).
Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów
w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, ostatnio
ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie art. 18 ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617 i 1579).
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 180 z późn. zm.).
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Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM
Ja..................................................................................... urodzony(-na)…………………………….
(imię i nazwisko)
oświadczam, że na stan majątkowy*) członków gospodarstwa domowego składają się:
I. Nieruchomości:
- mieszkanie – powierzchnia (m2), tytuł prawny:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
- dom – powierzchnia (m2), tytuł prawny:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
- gospodarstwo rolne – rodzaj, powierzchnia (w ha, w tym przeliczeniowych), tytuł prawny:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
- inne nieruchomości (np. działki, grunty) – powierzchnia (m2), tytuł prawny:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
II. Składniki mienia ruchomego:
- pojazdy mechaniczne – marka, model, rok produkcji, data nabycia, wartość szacunkowa:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
- maszyny – rodzaj, rok produkcji, wartość szacunkowa:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
- inne przedmioty wartościowe - rodzaj, wartość szacunkowa:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
III. Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej/obcej:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
- papiery wartościowe – wartość szacunkowa:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
IV. Inne dodatkowe informacje o stanie majątkowym:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
………………………………………
………………………….
(miejscowość, data)
(podpis)
*) Należy uwzględnić majątek objęty wspólnością ustawową oraz majątek osobisty
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Klauzula informacyjna – w związku z wnioskiem o najem
Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 RODO, informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Lokali i Budynków
Komunalnych, ul. Cicha 5, 10-313 Olsztyn, zwany dalej Zakładem;
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem wskazanym wyżej
oraz pod numerem telefonu 89 526 28 50, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej
pod adresem: iod@zlibk.olsztyn.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj.
w ramach wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego
z art. 4 ust. 2.wzw. z art. 21 b ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz na podstawie art. 6 ust. 1
lit. a oraz 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. Pana/Pani zgody w zakresie danych osobowych
dotyczących wysokości i źródeł dochodu, korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej,
pobierania stypendiów i innych świadczeń oraz stanu zdrowia, o ile zostaną podane;
4) Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest niezbędne w celu rozpatrzenia wniosku o:
- najem/ regulację stanu prawnego lokalu / zawarcie umowy najmu socjalnego lokalu lub
tymczasowego pomieszczenia /zamiany lokalu1
5) Podanie danych osobowych wskazanych w formularzu deklaracji o wysokości dochodów,
oświadczeniu o stanie majątkowym oraz oświadczeniu o nieposiadaniu tytułu prawnego do
innego lokalu jest obowiązkiem ustawowym. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne,
jednakże ich niepodanie może skutkować odmową zawarcia umowy najmu.
6) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
- podmioty wspierające Zakład w prowadzonej działalności, przetwarzające dane na zlecenie
Zakładu, w szczególności dostawca zewnętrznego systemu informatycznego, podmioty
prowadzące działalność pocztową lub kurierską,
- członkowie Społecznej Komisji do Spraw Mieszkań Komunalnych
Dane w zakresie imienia i nazwiska wnioskodawców oraz ilości osób w gospodarstwie
domowym podawane są do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie listy na tablicy
ogłoszeń Zakładu.
7) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do rozpatrzenia
wniosku, a następnie archiwizowane zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach;
8) Przysługuje Pani/Panu dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania – na zasadach określonych w RODO; natomiast w
zakresie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody - przysługuje Panu/Pani
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem;
9) Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana
narusza w/w rozporządzenie ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
10) Decyzje w Pani/Pana sprawie nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany;
11) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
………………………………………………………………………..
Data i podpis
Objaśnienie:
1. Niepotrzebne skreślić
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Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ROZPORZĄDZENIE 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie wysokości i źródeł
dochodu w celu rozpatrzenia mojego wniosku o najem.*

………………………………………………………………….
Data i podpis

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie korzystania ze
świadczeń z pomocy społecznej w celu rozpatrzenia mojego wniosku o najem.*

………………………………………………………………….
Data i podpis

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie pobieranych zasiłków
innych niż z pomocy społecznej, stypendiów i innych świadczeń w celu rozpatrzenia mojego
wniosku o najem.*
………………………………………………………………….
Data i podpis

Zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a ROZPORZĄDZENIE 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dotyczących stanu zdrowia w celu
rozpatrzenia mojego wniosku o najem.*

………………………………………………………………….
Data i podpis
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Objaśnienie
*Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest niezbędna w przypadku gdy wnioskodawca składa
dokumenty, zawierające powyżej wymienione dane. Jeśli dokumenty dotyczą osoby innej niż
wnioskodawca, zgodę powinna wyrazić ta osoba.
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ZAWIADOMIENIE
Z uwagi na szczególne okoliczności, związane z rozprzestrzenianiem się
koronawirusa, podaję informację, w sprawie przyjmowania wniosków o przyznanie
lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Olsztyn (składanych w miesiącu wrześniu):
1. Dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o lokal mieszkalny z zasobu Gminy Olsztyn:
1) wniosek o najem lokalu na czas nieoznaczony (dostępny w siedzibie Zakładu Lokali
i Budynków Komunalnych w Olsztynie, przy ul. Cichej 5 lub na stronie internetowej:
https://zlibk.olsztyn.pl, w zakładce: Dokumenty do pobrania, wniosek o najem lokalu
mieszkalnego na czas nieoznaczony (składany w miesiącu wrześniu), wypełniony
według WZORU, dostępnego w siedzibie Zakładu i na ww stronie internetowej,
podpisany w oznaczonych miejscach,
2) zaświadczenia o wysokości uzyskanych przez wnioskodawcę i członków jego
gospodarstwa domowego dochodów z pełnych 3 miesięcy kalendarzowych
poprzedzających datę złożenia wniosku, tj. za miesiące: czerwiec, lipiec, sierpień br.
Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po
odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na 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, dodatku energetycznego,
zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych
emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek
przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa
w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej
oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 690 oraz
z 2019 r. poz. 730, 752 i 992), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie
z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz.
2134, z późn. zm.), dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, 924
i 1818), dopłaty do czynszu, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy
państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania
(Dz. U. poz. 1540 oraz z 2019 r. poz. 1309), świadczenia pieniężnego przyznawanego na
podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność
i niepodległość Polski (Dz. U. poz. 2529) oraz świadczenia uzupełniającego przyznanego
na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób
niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. poz. 1622).
Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów
w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego,
ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie art. 18
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 i 1309).
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2133 z późn. zm.).

3) dokumenty potwierdzające zamieszkiwanie na terenie Olsztyna od co najmniej 10 lat,
4) dokument potwierdzający powierzchnię mieszkalną (pokoi) obecnie zajmowanego
przez wnioskodawcę lokalu (decyzja, umowa najmu lokalu, itp.)
5) zaświadczenie z Gminy o nieposiadaniu tytułu prawnego do lokalu/domu osób
zameldowanych na pobyt stały poza Gminą Olsztyn,
6) kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności,
7) zaświadczenia lekarskie, potwierdzające ciężką, przewlekłą chorobę,
8) kserokopia wyroku rozwodowego,
9) zaświadczenie o pobycie i jego okresie w placówkach opiekuńczo-wychowaczych,
10) inne dokumenty, niezbędne do rozpatrzenia wniosku.
2. Sposób i termin złożenia wniosku:
W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników Zakładu oraz w związku
z koniecznością podjęcia działań ograniczających rozprzestrzenianie się koronawirusa,
wniosek wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie
Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie, przy ul. Cichej 5, w godzinach 730 –
1530 lub przesłać pocztą na adres: Zakład Lokali i Budynków Komunalnych, ul. Cicha 5, 10313 Olsztyn, w terminie od 1-go do 30-go września, z dopiskiem: „Wniosek o najem lokalu”.

Część 1

WNIOSEK O NAJEM LOKALU NA CZAS
NIEOZNACZONY

Pieczątka wpływu

1. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY
1.1. Imię
1.2. Nazwisko
Anna
Nowak
1.4. Data urodzenia:
12.05.1980 r.
1.6. PESEL:
80051217683
1.8. Imię ojca
Jan
1.10. Telefon stacjonarny
89 526-25-34

1.3. Nazwisko rodowe
Kowalewska

1.5.Miejsce urodzenia
Giżycko
1.7. Stan cywilny
mężatka
1.9. Imię matki
Maria
1.11. Telefon komórkowy
505-643-241

2. INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY
2.1. Od kiedy wnioskodawca zamieszkuje na terenie Olsztyna ……… 2010 r. ………
2.2. Ilość osób w gospodarstwie domowym ubiegających się o przydział lokalu…. 4 ….
2.3. Od kiedy wnioskodawca ubiega się o lokal z zasobu Gminy Olsztyn … 2019 r. ….
3. ADRES ZAMELDOWANIA WNIOSKODAWCY NA POBYT STAŁY
3.1. Miejscowość
3.2. Kod pocztowy
3.3. Gmina
Giżycko
10-500
Giżycko
3.4. Ulica
Smętka

3.5. Nr budynku
1

3.6. Nr lokalu
2

4. MIEJSCE ZAMIESZKANIA (POBYTU) WNIOSKODAWCY (jeśli jest inny niż
adres zameldowania)
4.1. Miejscowość
4.2. Kod pocztowy
4.3. Gmina
Olsztyn
10-900
Olsztyn
4.4. Ulica
Gałczyńskiego

4.5. Nr budynku
12

4.6. Nr lokalu
3

5. ADRES KORESPONDENCYJNY WNIOSKODAWCY
5.1. Miejscowość
Olsztyn
5.4. Ulica
Gałczyńskiego

5.2. Kod pocztowy
10-900
5.5. Nr budynku
12

5.3. Gmina
Olsztyn
5.6. Nr lokalu
3

……... Anna Nowak ……..
podpis wnioskodawcy
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6. DANE DOTYCZĄCE MAŁŻONKA WNIOSKODAWCY
6.1. Imię
6.2. Nazwisko
6.3. Nazwisko rodowe
Marek
Nowak
Nowak
6.4. Data urodzenia:
6.5.Miejsce urodzenia
11.03.1979 r.
Węgorzewo
6.6. PESEL:
6.7. Stan cywilny
79031114235
żonaty
6.8. Imię ojca
6.9. Imię matki
Tadeusz
Wiesława
6.10. Telefon stacjonarny
6.11. Telefon komórkowy
89 526-25-34
505-780-122
7. ADRES ZAMELDOWANIA MAŁŻONKA WNIOSKODAWCY NA POBYT
STAŁY
7.1. Miejscowość
7.2. Kod pocztowy
7.3. Gmina
Węgorzewo
11-600
Węgorzewo
7.4. Ulica
7.5. Nr budynku
7.6. Nr lokalu
Zamkowa
5
12
8. MIEJSCE ZAMIESZKANIA (POBYTU) MAŁŻONKA WNIOSKODAWCY
8.1. Miejscowość
Olsztyn

8.2. Kod pocztowy
10-900

8.3. Gmina
Olsztyn

8.4. Ulica
Gałczyńskiego

8.5. Nr budynku
12

8.6. Nr lokalu
3

9. ADRES KORESPONDENCYJNY MAŁŻONKA WNIOSKODAWCY
9.1. Miejscowość
Olsztyn

9.2. Kod pocztowy
10-900

9.3. Gmina
Olsztyn

9.4. Ulica
Gałczyńskiego

9.5. Nr budynku
12

9.6. Nr lokalu
3

………. Anna Nowak ……..
podpis wnioskodawcy
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10. WYKAZ OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O NAJEM LOKALU MIESZKALNEGO
L.p. Nazwisko i imię
Stopień
Stan
Pesel
pokrewieństwa cywilny
wnioskodawca
1.
Nowak Anna
mężatka
80051217683
2.

Nowak Marek

mąż

żonaty

79031114235

3.

Nowak Julia

córka

panna

12212501327

4.

Nowak Łukasz

syn

kawaler

99050313456

5.
6.
7.
8.
9.
11. WARUNKI MIESZKANIOWE WNIOSKODAWCY
12.1. ADRES LOKALU, W KTÓRYM ZAMIESZKUJE WNIOSKODAWCA
11.1.1.Miejscowość
11.1.2.Ulica
11.1.3.Nr budynku 11.1.4.Nr lokalu
Olsztyn
Gałczyńskiego
12
3
11.2. STAN PRAWNY LOKALU
11.2.1.Zajmowane mieszkanie jest lokalem:
- z mieszkaniowego zasobu Gminy Olsztyn – komunalnym; będącym przedmiotem
najmu socjalnego lokalu,
- Skarbu Państwa
- spółdzielczym lokatorskim
√ - spółdzielczym własnościowym
- własnościowym
- inne …………………………………………………………………
11.3. Osoba legitymująca się tytułem prawnym do lokalu, w którym mieszka
wnioskodawca
11.3.1 Imię
Jan

11.3.2. Nazwisko
Kowalewski

11.3.3. Stopień pokrewieństwa w stosunku do 11.3.4. Rodzaj uprawnienia do lokalu*
wnioskodawcy
ojciec
spółdzielcze własnościowe prawo
do lokalu
*

np. własność, najem na czas oznaczony, użyczenie, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielcze

własnościowe prawo do lokalu.

………… Anna Nowak…………
podpis wnioskodawcy
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11.4. Osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkiwania z najemcą/właścicielem
L.p. Nazwisko i imię
Stopień
Stan cywilny Pesel
pokrewieństwa
wnioskodawca
1.
Nowak Anna
mężatka
80051217683
2.

Nowak Marek

mąż

żonaty

79031114235

3.

Nowak Julia

córka

panna

12212501327

4.

Nowak Łukasz

syn

kawaler

99050313456

5.

Kowalewski Jan

ojciec

rozwodnik

60120322331

6.
7.
8.
9.
11.5. STRUKTURA I POWIERZCHNIA LOKALU
Pomieszczenie
Powierzchnia
Pomieszczenie
2
(m )

Powierzchnia
(m2)

Pokój 1

10

Korytarz/przedpokój

5

Pokój 2

14

Łazienka z wc

5

Pokój 3

Łazienka

Pokój 4

Wc

Pokój 5

Kuchnia

Łączna
powierzchnia
pokoi

Łączna
powierzchnia
użytkowa lokalu

24

Czy pom. jest
użytkowane
wspólnie?1

6

40

POTWIERDZAM ZGODNOŚĆ DANYCH DOTYCZĄCYCH STANU TECHNICZNEGO,
WYPOSAŻENIA I POWIERZCHNI LOKALU
13.09.2020 r., Olsztyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa
(Data, podpis i imienna pieczęć administratora lub zarządcy)
Dotyczy lokali niesamodzielnych, tj. takich, w których korytarz, przedpokój, kuchnia czy
łazienka lub wc jest użytkowane wspólnie z innym lokatorem.
1

………. Anna Nowak …………
podpis wnioskodawcy
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11.6. ZADŁUŻENIE

TAK

NIE

11.6.1. Czy jest zawarte porozumienie w sprawie spłaty zadłużenia?

TAK

NIE

11.6.2. Czy porozumienie jest realizowane?

TAK

NIE

11.6.3. Czy pobierany jest dodatek mieszkaniowy?

TAK

NIE

11.6.4. Czy przyznana jest obniżka stawki czynszu?

TAK

NIE

POTWIERDZAM ZGODNOŚĆ DANYCH DOTYCZĄCYCH OPŁAT CZYNSZOWYCH
I ZADŁUŻENIA LOKALU NR….. PRZY UL………………………………………………
(data, podpis i imienna pieczęć osoby uprawnionej)
12. WARUNKI MIESZKANIOWE MAŁŻONKA WNIOSKODAWCY (wypełnić tylko
wtedy, gdy dotyczą innego lokalu niż lokal zajmowany przez wnioskodawcę)
12.1.ADRES LOKALU, W KTÓRYM ZAMIESZKUJE MAŁŻONEK
WNIOSKODAWCY
12.1.1. Miejscowość
12.1.2. Ulica

12.1.3. Nr budynku

12.1.4.Nr lokalu

12.2.STAN PRAWNY LOKALU
12.2.1. Zajmowane mieszkanie jest lokalem:
- z mieszkaniowego zasobu Gminy Olsztyn – komunalnym; będącym przedmiotem
umowy najmu socjalnego lokalu,
- Skarbu Państwa
- spółdzielczym lokatorskim
- spółdzielczym własnościowym
- własnościowym
- inne ………………………………………………………………………………….
12.2.2. Osoba legitymująca się tytułem prawnym do lokalu, w którym mieszka małżonek
wnioskodawcy:
12.2.2.1. Imię
12.2.2.2. Nazwisko
12.2.2.3. Stopień pokrewieństwa w stosunku
do małżonka wnioskodawcy

12.2.2.4. Rodzaj uprawnienia do lokalu*

np. własność, najem na czas oznaczony, użyczenie, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielcze
własnościowe prawo do lokalu.
*

………… Anna Nowak ………
podpis wnioskodawcy
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13. DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI ZDROWOTNEJ,
RODZINNEJ WNIOSKODAWCY ORAZ OSÓB WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ
O NAJEM LOKALU.
Niepełnosprawność – proszę podać imię, nazwisko i stopień niepełnosprawności oraz
dołączyć stosowne dokumenty:
Marek Nowak - orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu
znacznym 07-S, ważne do 13.04.2021 r.
Ciężka, przewlekła choroba – proszę podać imię, nazwisko i rodzaj choroby oraz dołączyć
stosowne dokumenty.

Inne istotne informacje o sytuacji rodzinnej i zdrowotnej, potwierdzone dokumentami.

Czy wnioskodawca był wychowankiem Domu Dziecka – jeśli tak, podać w jakim okresie.
Czy małżonek wnioskodawcy był wychowankiem Domu Dziecka – jeśli tak, podać w jakim
okresie.
20.06.1984 r. - 15.07.1986 r. – Dom Dziecka w Giżycku

14. UZASADNIENIE WNIOSKU
Prośbę motywuję:
uzupełnić wg uznania
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Czytelny podpis wnioskodawcy: Anna Nowak
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13. OŚWIADCZENIA
13.1. Uprzedzony(a)/uprzedzeni o odpowiedzialności karnej wynikającej z art.286 ustawy z
dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz.U. z 2018 r., poz. 1600 z późn. zm.) własnoręcznym
podpisem potwierdzam/potwierdzamy* prawdziwość danych zamieszczonych w niniejszym
wniosku, jednocześnie przyjmuję/przyjmujemy do wiadomości, że podanie nieprawdziwych
danych skutkować może odpowiedzialnością karną z art. 286 §1 Kodeksu Karnego.
13.2. Zostałam/em poinformowana/y o tym:
- że złożenie wniosku wiąże się z gromadzeniem, przetwarzaniem oraz podawaniem
do publicznej wiadomości danych umożliwiających, zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt 5 ustawy z
dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o
zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2018 poz. 1234 z późn. zm.) oraz §29 ust. 11 pkt 2
Uchwały Nr XLI/718/13 Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 sierpnia 2013r., w sprawie
określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Olsztyn (Dz.Urz.Woj.Warm.-Maz.2013.2703 z późn. zm.), kontrolę społeczną list, w tym:
- upublicznienie ich w zakresie: imię, nazwisko.
13.3. Wyrażam zgodę na zwrócenie się przez Dyrektora ZLiBK do właściwego ośrodka
pomocy społecznej i innych instytucji o wydanie opinii na temat sytuacji osobistej, rodzinnej,
dochodowej i majątkowej mojej oraz osób zgłoszonych przeze mnie do wspólnego
zamieszkania, w celu rozpatrzenia mojego wniosku o najem.
…………… Anna Nowak, Marek Nowak, Łukasz Nowak ……………………
podpis
14. DATA WYPEŁNIENIA WNIOSKU: ......... 20.09.2020 r. ..............
15. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU:
 załącznik nr 1 - oświadczenie o nie posiadaniu: innego mieszkania komunalnego,
spółdzielczego, lokatorskiego lub własnościowego, służbowego, domu, również
w trakcie budowy, które należy złożyć w obecności pracownika tut. Zakładu,
 załącznik nr 2 - deklaracja o wysokości dochodów,
 załącznik nr 3 - oświadczenie o stanie majątkowym.
16. POZOSTAŁE DOKUMENTY (zaznaczyć właściwe):
√ zaświadczenie o zarobkach
√ dokument potwierdzający zamieszkiwanie na terenie Olsztyna co najmniej 10 lat
√ dokument informujący o powierzchni mieszkalnej (powierzchni pokoi)
zajmowanego przez wnioskodawcę lokalu (decyzja, umowa najmu itp.)
√ zaświadczenie z Gminy o posiadaniu lub nie posiadaniu tytułu prawnego do
lokalu lub domu osób zameldowanych na pobyt stały poza Gminą Olsztyn
√ wychowankowie Domów Dziecka - zaświadczenie o pobycie i jego okresie
√ orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu całkowitym lub znacznym
√ inne oświadczenie Łukasza Nowak o nieosiąganiu dochodów ……………
17. PODPISY WSZYSTKICH PEŁNOLETNICH OSÓB, OBJĘTYCH WNIOSKIEM
…………… Anna Nowak ……………
wnioskodawca
...…………Łukasz Nowak……………
podpis
...……………………………………………
podpis

…………… Marek Nowak ……………
małżonek wnioskodawcy
………………………………………………
podpis
………………………………………………
podpis
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Imię i Nazwisko………………………………………………
zam. na pobyt stały/czasowy……………………………….
dowód osobisty seria ................ Nr ……………………….
wydany przez ................ ………………………
dnia ...................................................................
PESEL ...............................................................

OŚWIADCZENIE
OSOBY NIEPOSIADAJĄCEJ STAŁEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA/ZAMELDOWANIA
1. Ostatni adres stałego zameldowania

…………………………………………………………………………………………………

2. Przyczyna utraty tytułu prawnego do lokalu:

o Wypowiedzenie umowy najmu
…………………………………………………………………………………...
o Decyzja o wymeldowaniu z urzędu
…………………………………………………………………………………...
o Wyrok Sądu orzekający eksmisję
…………………………………………………………………………………...
o Inne:
…………………………………………………………………………………...
3. Kto wystąpił o pozbawienie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego

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

……………………………………………………..
Data i podpis osoby składającej wniosek
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Załącznik nr 1

1. Imię i Nazwisko ... Anna Nowak ……..
zam. na pobyt stały/czasowy.. ul. Gałczyńskiego 12/3
10-900 Olsztyn
dowód osobisty seria ....ABC Nr 123456......
wydany przez … Burmistrza Giżycka………
dnia …12.11.2010 r. .......................
PESEL …. 80051217683 .................

3. Łukasz Nowak
ul. Gałczyńskiego 12/3,
10-900 Olsztyn
AVT 132465
Burmistrza Giżycka
01.06.2017 r.
99050313456

2. Imię i Nazwisko……… Marek Nowak ……
zam. na pobyt stały/czasowy….ul. Gałczyńskiego 12/3 10-900 Olsztyn…
dowód osobisty seria ....... AXZ Nr 654321 …
wydany przez ……. Burmistrza Węgorzewa……
dnia…….. 11.01.2019 r. ..................
PESEL….79031114235....................

Oświadczenie
Oświadczam/y, że nie posiadam/y (dotyczy również małżonka) mieszkania/innego
mieszkania komunalnego, spółdzielczego, lokatorskiego lub własnościowego, służbowego, nie
jestem właścicielem domu, jak również domu takiego nie buduję/nie byłem/am właścicielem
domu, jak również domu takiego nie budowałem/am w chwili śmierci najemcy*.
Przyjmuję do wiadomości, że w razie ustalenia, iż powyższe oświadczenie jest nieprawdziwe,
skierowanie na zawarcie umowy najmu zostanie mi cofnięte.
Jestem świadomy/-a/ jesteśmy świadomi* odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Olsztyn, dnia……20.09.2020 r.
Oświadczenie przyjął/a/ stwierdzając
własnoręczność podpisu osoby
................................................
/podpis i pieczątka/ ...................................
...........................................................................

Oświadczenie złożył/a
1. ........Anna Nowak .…
2. ……Marek Nowak…
3. ……Łukasz Nowak…
/podpis/-y

* niewłaściwe skreślić
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Olsztyn..... 20.09.2020 r. ….
(miejscowość)
(data)
Anna Nowak………………………………
(imię i nazwisko składającego deklarację
ul. Gałczyńskiego 12 m 3, 10-900 Olsztyn…
(dokładny adres)
Deklaracja o wysokości dochodów
za okres............... czerwiec, lipiec, sierpień 2020 r. .......................................
(pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku)
Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób:
l. Imię i nazwisko ................... Anna Nowak ................................................wnioskodawca,
..................... data urodzenia .............. 12.05.1980 r..............................................................................
2.Imię i nazwisko ................. Marek Nowak ...................................................stopień pokrewieństwa
….mąż..................data urodzenia ......11.03.1979r................................................................................
3.Imię i nazwisko ................... Julia Nowak .....................................................stopień pokrewieństwa
.....córka................ data urodzenia 25.11.2012 r..........................................................................
4.Imię i nazwisko ....................Łukasz Nowak..................................................stopień pokrewieństwa
......syn............... data urodzenia ...........03.05.1999 r.....................................................................
5.Imię i nazwisko .......................................................................................................stopień pokrewieństwa
..................... data urodzenia ...........................................................................................................................
6. ......................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
7. ......................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Oświadczam, że w podanym wyżej okresie dochody moje i wymienionych wyżej kolejno członków
mojego gospodarstwa domowego wyniosły:
Lp.1)
Miejsce pracy - nauki2)
1
2
1.
Przedsiębiorstwo XVY w
Olsztynie
2.
rencista
3.
Szkoła Podstawowa nr 1
w Olsztynie
4.
bezrobotny,
niezarejestrowany w
Urzędzie Pracy

Źródła dochodu

Wysokość dochodu w zł

3
wynagrodzenie za pracę

4
7 124,00

renta (ZUS)
zasiłek rodzinny (MOPS)

3 600,00
372,00

brak

Razem dochody gospodarstwa
domowego:

0

11 096,00

Średni dochód na l członka gospodarstwa domowego wynosi ........2.774,00....... zł, to jest miesięcznie
.........924,67......... zł.
Składając osobiście niniejszą deklarację oświadczam, że jest mi wiadomo, że dokumenty, na których
podstawie zadeklarowałem(am) dochody, jestem zobowiązany(a) przechowywać przez okres 3 lat.
Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
…………………………..
.…………………… Anna Nowak ………………………
(podpis przyjmującego)
(podpis składającego deklarację)
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Objaśnienia:
1) Podać liczbę porządkową według osób zamieszczonych przed tabelą.
2) Wymienić oddzielnie każde źródło dochodu.
3) Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po
odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na 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, dodatku
energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla
niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek
przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa
w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz
osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 690), świadczenia
wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 i 2354), dodatku wychowawczego,
o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998, 1076, 1544 i 2245), dopłaty do czynszu, o której mowa w
ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w
pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. U. poz. 1540), oraz świadczenia pieniężnego
przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów
walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. poz. 2529).
Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów
w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, ostatnio
ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie art. 18 ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617 i 1579).
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 180 z późn. zm.).
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OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM
Ja........... Anna Nowak ............................................................. urodzony(-na) ……12.05.1980 r.
(imię i nazwisko)
oświadczam, że na stan majątkowy*) członków gospodarstwa domowego składają się:
I. Nieruchomości:
- mieszkanie – powierzchnia (m2), tytuł prawny:
nie posiadamy…………………………………………………………………………………...........
...................................................................................................................................
- dom – powierzchnia (m2), tytuł prawny:
nie posiadamy…………………………………………………………………………………...........
...................................................................................................................................
- gospodarstwo rolne – rodzaj, powierzchnia (w ha, w tym przeliczeniowych), tytuł prawny:
nie posiadamy…………………………………………………………………………………...........
...................................................................................................................................
- inne nieruchomości (np. działki, grunty) – powierzchnia (m2), tytuł prawny:
nie posiadamy…………………………………………………………………………………...........
...................................................................................................................................
II. Składniki mienia ruchomego:
- pojazdy mechaniczne – marka, model, rok produkcji, data nabycia, wartość szacunkowa:
nie posiadamy…………………………………………………………………………………...........
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
- maszyny – rodzaj, rok produkcji, wartość szacunkowa:
nie posiadamy…………………………………………………………………………………...........
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
inne przedmioty wartościowe - rodzaj, wartość szacunkowa:
nie posiadamy…………………………………………………………………………………...........
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
III. Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej/obcej:
11 000 zł………………………………………………………………………………….....................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
- papiery wartościowe – wartość szacunkowa:
nie posiadamy…………………………………………………………………………………...........
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
IV. Inne dodatkowe informacje o stanie majątkowym:
brak…………………………………………………………………………………............................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
………Olsztyn, 20.09.2020 r. ………………………………
(miejscowość, data)

..........Anna Nowak………
(podpis)

*) Należy uwzględnić majątek objęty wspólnością ustawową oraz majątek osobisty
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Klauzula informacyjna – w związku z wnioskiem o najem
Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 RODO, informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Lokali i Budynków Komunalnych,
ul. Cicha 5, 10-313 Olsztyn, zwany dalej Zakładem;
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem wskazanym wyżej
oraz pod numerem telefonu 89 526 28 50, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej pod
adresem: iod@zlibk.olsztyn.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj.
w ramach wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z art. 4
ust. 2.wzw. z art. 21 b ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz na podstawie art. 6 ust. 1
lit. a oraz 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. Pana/Pani zgody w zakresie danych osobowych dotyczących
wysokości i źródeł dochodu, korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej, pobierania
stypendiów i innych świadczeń oraz stanu zdrowia, o ile zostaną podane;
4) Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest niezbędne w celu rozpatrzenia wniosku o:
- najem/ regulację stanu prawnego lokalu / zawarcie umowy najmu socjalnego lokalu lub
tymczasowego pomieszczenia /zamiany lokalu1
5) Podanie danych osobowych wskazanych w formularzu deklaracji o wysokości dochodów,
oświadczeniu o stanie majątkowym oraz oświadczeniu o nieposiadaniu tytułu prawnego do
innego lokalu jest obowiązkiem ustawowym. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne,
jednakże ich niepodanie może skutkować odmową zawarcia umowy najmu.
6) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
- podmioty wspierające Zakład w prowadzonej działalności, przetwarzające dane na zlecenie
Zakładu, w szczególności dostawca zewnętrznego systemu informatycznego, podmioty
prowadzące działalność pocztową lub kurierską,
- członkowie Społecznej Komisji do Spraw Mieszkań Komunalnych
Dane w zakresie imienia i nazwiska wnioskodawców oraz ilości osób w gospodarstwie
domowym podawane są do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie listy na tablicy
ogłoszeń Zakładu.
7) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do rozpatrzenia wniosku, a
następnie archiwizowane zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach;
8) Przysługuje Pani/Panu dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania – na zasadach określonych w RODO; natomiast w zakresie
danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody - przysługuje Panu/Pani prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9) Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza
w/w rozporządzenie ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
10) Decyzje w Pani/Pana sprawie nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany;
11) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
20.09.2020 r., Anna Nowak, Marek Nowak, Łukasz Nowak……………………….…

Data i podpis
Objaśnienie:
1. Niepotrzebne skreślić
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Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ROZPORZĄDZENIE 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie wysokości i źródeł
dochodu w celu rozpatrzenia mojego wniosku o najem.*

20.09.2020 r., Anna Nowak, Marek Nowak, Łukasz Nowak…………………………
Data i podpis

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie korzystania ze świadczeń
z pomocy społecznej w celu rozpatrzenia mojego wniosku o najem.*

20.09.2020 r., Anna Nowak, Marek Nowak, Łukasz Nowak…………………………
Data i podpis

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie pobieranych zasiłków
innych niż z pomocy społecznej, stypendiów i innych świadczeń w celu rozpatrzenia mojego
wniosku o najem.*

20.09.2020 r., Anna Nowak, Marek Nowak, Łukasz Nowak…………………………
Data i podpis

Zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a ROZPORZĄDZENIE 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dotyczących stanu zdrowia w celu
rozpatrzenia mojego wniosku o najem.*

20.09.2020 r., Anna Nowak, Marek Nowak, Łukasz Nowak…………………………

Data i podpis
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Część 1
Objaśnienie
*Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest niezbędna w przypadku gdy wnioskodawca składa
dokumenty, zawierające powyżej wymienione dane. Jeśli dokumenty dotyczą osoby innej niż
wnioskodawca, zgodę powinna wyrazić ta osoba.
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