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
200

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
200

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
200

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
200

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
11.1. 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
200
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
spółdzielcze własnościowe prawo
ojciec
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
13.09.2022 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

Strona 5 z 17

Część 1

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 13.04.2023 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 2022 r., poz. 1138) 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. 2022 poz. 172 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: ......... 20.09.2022 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 od co najmniej
10 lat do chwili złożenia wniosku
√ 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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Załącznik nr 1

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 2

1. Imię i Nazwisko ... Anna Nowak ……..
3. Łukasz Nowak
zam. na pobyt stały/czasowy.. ul. Gałczyńskiego 200/3 ul. Gałczyńskiego 200/3
10-900 Olsztyn
10-900 Olsztyn
dowód osobisty seria ....ABC Nr 123456......
AVT 132465
wydany przez … Burmistrza Giżycka………
Burmistrza Giżycka
dnia …12.11.2010 r. .......................
01.06.2017 r.
PESEL …. 80051217683 .................
99050313456

2. Imię i Nazwisko……… Marek Nowak ……
zam. na pobyt stały/czasowy….ul. Gałczyńskiego 200/3 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……20.09.2022 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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Załącznik nr 3
……… Anna Nowak ………

Olsztyn, dn. 20.09.2022 r. …

Imię i nazwisko składającego deklarację

…. ul. Gałczyńskiego 200 m 3........
(dokładny adres)

..... 10-900 Olsztyn...........

...... 505-643-241...........
(numer telefonu)

DEKLARACJA O DOCHODACH GOSPODARSTWA DOMOWEGO
UZYSKANYCH W OKRESIE.... czerwiec, lipiec, sierpień 2022 r.
(PEŁNYCH TRZECH MIESIĘCY KALENDARZOWYCH POPRZEDZAJĄCYCH DATĘ ZŁOŻENIA WNIOSKU)

Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób:

1. Wnioskodawca - imię i nazwisko..... Anna Nowak...., data ur.. 12.05.1980 r
2. Marek Nowak....................... mąż.......................... 11.03.1979r..............................
(imię i nazwisko

stopień pokrewieństwa

data urodzenia)

3. Julia Nowak....................... córka....................... 25.11.2012 r...........................
(imię i nazwisko

stopień pokrewieństwa

data urodzenia)

4. Łukasz Nowak......................syn.......................... 03.05.1999 r. .........................
(imię i nazwisko

stopień pokrewieństwa

data urodzenia)

5. ..............................................................................................................................................
(imię i nazwisko

stopień pokrewieństwa

data urodzenia)

6. ..............................................................................................................................................
(imię i nazwisko

stopień pokrewieństwa

data urodzenia)

7. .............................................................................................................................................
(imię i nazwisko

stopień pokrewieństwa

data urodzenia)

Oświadczam, że w podanym wyżej okresie dochody moje i wymienionych wszystkich członków mojego gospodarstwa
domowego wyniosły:
Lp.*

1
1.

Miejsce pracy – nauki **

2
Przedsiębiorstwo XVY w

Źródło dochodu **

Wartość dochodu w zł

3
wynagrodzenie za pracę

4
7 124,00

renta ze

3 600,00

brak

0

Olsztynie
2.

ZUS- rencista

3.

Szkoła Podstawowa nr 1

4.

bezrobotny,

w Olsztynie

zarejestrowany w

- Stypendium finansowane ze

372,00

Środków Unii Europejskiej

Urzędzie Pracy

Razem dochody gospodarstwa domowego

11 096,00

Średni łączny dochód na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi. 2.774,00 zł to jest miesięcznie. 924,67 .zł.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

....... Anna Nowak..……..
(podpis składającego deklarację)

………………………..……………………….
(podpis przyjmującego)

Objaśnienia:
*Należy wpisać liczbę porządkową według wykazu osób zamieszczonego przed tabelą
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**Wymienić oddzielnie każde miejsce pracy, nauki i źródło dochód

Załącznik nr 4
OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C,
ART. 30E I ART. 30F

USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH
Wypełniaj WIELKIMI LITERAMI.
2. Pola "Seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość" dotyczą tylko tych osób, którym nie nadano numeru
PESEL
1.

DANE WNIOSKODAWCY

Anna Nowak …………………………………………………………………………………....

1.

(Imię, nazwisko)

2.
8

0

0

5

1

2

1

7

6

8

3

(numer PESEL)

ABC Nr 123456………………………………………………………………………………………………..….

…

Seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość (1)
(1) Wypełnij tylko w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL

Oświadczam, że dochód mojego gospodarstwa domowego w miesiącach :
…………………………… czerwiec, lipiec, sierpień 2022 r.……………….
( pełne trzy miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku – mm/rrrr )
wyniósł : ………………372,00………………………………………… zł
i składa się na niego :
1.

Stypendium ………………………………………………………………….

w wysokości 372,00 …. zł

(wpisz rodzaj dochodu)

2.

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

w wysokości ………………. zł

(wpisz rodzaj dochodu)

3.

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

w wysokości ………………. zł

(wpisz rodzaj dochodu)

4.

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

w wysokości ………………. zł

(wpisz rodzaj dochodu)

5.

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

w wysokości ………………. zł

(wpisz rodzaj dochodu)

-

POUCZENIE
Oświadczenie obejmuje następujące dochody w zakresie niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od
osób fizycznych (art. 3 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, zwanej dalej „ustawą”:
renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów
wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
świadczenie pieniężne, dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach
przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i
batalionach budowlanych,
dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących
ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz
osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,
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- ryczałt energetyczny, emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939-1945 lub
eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów,

- renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty
-

-

-

-

-

-

wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945,
otrzymywane z zagranicy,
zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,
środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych
instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z
tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach,
gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy
zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc,
należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przebywających czasowo za granicą - w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju
ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,
należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza
granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji
zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom
pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,
należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej
Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Służby Więziennej, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód,
dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na
ubezpieczenia społeczne, - alimenty na rzecz dzieci,
stypendia doktoranckie przyznane na podstawie art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także zgodnie przepisem przejściowym: art. 336 pkt 1 ustawy o ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce – dotychczasowe stypendia doktoranckie określone w art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym,
stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane
uczniom lub studentom
kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z
pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,
należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w
gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,
dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela,
dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w
przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,
ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa
państwowego „Polskie Koleje Państwowe”,
ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 20032006,
świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,
dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,
dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek
dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,
renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu
Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,
świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,
pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz świadczenia, o
których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-3 i 5 oraz art. 212 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także - zgodnie z
przepisem przejściowym: art. 336 pkt 2 ustawy o ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i
nauce – dotychczasową pomoc materialną określoną w art. 173 ust. 1 pkt 1, 2 i 8, art. 173a, art. 199 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 i art.199a ustawy z dnia 27
lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym,
kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
świadczenie pieniężne określone w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z
powodów politycznych,
świadczenie rodzicielskie,
zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej,
przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Gospodarstwo domowe w rozumieniu ustawy o dodatkach mieszkaniowych to gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o dodatek
mieszkaniowy, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią
zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby (art.4 ustawy o dodatkach
mieszkaniowych).

Oświadczam, że jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
…Olsztyn,

20.09.2022 r. ….

(miejscowość, data )

………

Anna Nowak ………

(Podpis wnioskodawcy składającego oświadczenie)
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Załącznik nr 5

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, 20.09.2022 r. …………………Anna Nowak, Marek Nowak, Łukasz Nowak ………
(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.eu
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.
20.09.2022 r.,

Anna Nowak, Marek Nowak, Łukasz Nowak……………

Data i podpi
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.*

20.09.2022 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.*

20.09.2022 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.*

20.09.2022 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.*
20.09.2022 r., Anna Nowak, Marek Nowak, Łukasz Nowak…………………………
Data i podpis
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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Załącznik nr 6
.……………. , dnia …………….

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

(miejscowość)

....................................................
(pieczęć zakładu pracy)

ZAŚWIADCZENIE O DOCHODACH
dla osób pracujących na podstawie umowy o pracę / umowy cywilnoprawnej/

Zaświadcza się, że
Pan/i..................................................................................................................................................
zamieszkały(a):...........................................................................................................................................

jest zatrudniony(a) od dnia.........................................do............................................
w wymiarze czasu pracy……………………………. .

W tabeli należy uwzględnić dochód wg daty wypłaty (otrzymanej w okresie 3 m-cy przed
złożeniem wniosku o dodatek mieszkaniowy - w tym spłaty, premie, nagrody, ryczałty i inne):
Data
wypłaty
dotyczy 3
mies. przed
złożeniem
wniosku o
d.m.
1

Przychód

Składka na
ubezpieczenie
emerytalne,
rentowe i
chorobowe

Składka na
ubezpieczenie
zdrowotne

Koszty
uzyskania
przychodu

Należny
podatek
dochodowy od
osób
fizycznych
(zaliczka na
podatek)

2

3

4

5

6

Dochód

7= 2(3+4+5+6)

Inne
dodatkowe
świadczenia
wypłacone w
podanym
okresie nie
uwzględnione
w przychodzie
8

RAZEM:

………………………………………
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej )

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania, należnego podatku dochodowego od osób
fizycznych (zaliczka na podatek), składki na ubezpieczenie zdrowotne składek na ubezpieczenie społeczne, określone
w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba, że zostały już wliczone do kosztów uzyskania przychodu.
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