
  ............................................................ Nr sprawy...............................  
(nazwisko i imię) Data  wpływu.......................... 

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

............................................................ 
(adres) 

 
WNIOSEK 

o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego: 
- na czas nieoznaczony* 

-najmu socjalnego*  
 na terenie gminy Dębe Wielkie 

 
1. Osoby zgłoszone do przydziału mieszkania 

 
L.p. Nazwisko i imię Rok urodzenia Stopień 

pokrewieństwa 
Poświadczenie                           
do zameldowania 

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

 
 
Prośbę swoją motywuję następująco:……………….......................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

Dane dotyczące mieszkania: 
2.1.Właścicielem mieszkania (budynku w którym znajduje się mieszkanie), które   
       aktualnie zajmuję jest …………………………………………....................................................... 

  
2.2. Osobami zamieszkującymi dotychczas ze mną są: 

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

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

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

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

........................................................................................................................................................... 
2.3. Zajmowane obecnie mieszkanie jest (lokalem komunalnym, prywatnym, własnym, innym – 

jakim):............................................................................................................................................
. 

2.4. Mieszkanie położone jest: w budynku mieszkalnym, przeznaczonym do rozbiórki z tytułu stanu 
technicznego, nie mieszkalnym.* 

2.5. Mieszkanie jest rozkładowe  - przechodnie – samodzielne.* 
2.6. Mieszkanie składa się z.............pokoi, kuchni, przedpokoju, WC, łazienki- powierzchni 

mieszkalnej..............m2, użytkowej...............m2.* 
2.7. Mieszkanie położone jest – parter, piętro............................., wyposażone w  

wod.-kan., ogrzewanie CO, lokalne, łazienka, brak urządzeń.* 
2.8. Okres zamieszkiwania w tym lokalu ............................................ 
 

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

(podpis wnioskodawcy) 
 
Do wniosku dołączam : 

1) deklaracja o dochodach wszystkich członków rodziny -  zał. nr 1 
2) oświadczenie o stanie majątkowym -  zał. nr 2  

 
 
 

           
* niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  
 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych jest Zakład Komunalny w Dębem Wielkim Reprezentowany 

przez Dyrektora (05-311 Dębe Wielkie ul. Zielona 3,  

telefon kontaktowy: 25-749-70-01, e-mail: sekretariat@zk.debewielkie.com). 

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować  

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl  lub pisemnie na adres 

siedziby Administratora. 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o zawarcie umowy 

najmu lokalu mieszkalnego.  

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO, Ustawy z 

dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 

Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r.  

o własności lokali, Ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, Ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. 

o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych oraz  Ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.  

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z 

uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym 

przepisów archiwalnych tj. 10 lat. 

6) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać 

profilowaniu.  

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 

(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).  

8) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące 

prawa:  

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); 

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych 

skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.  

11) Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom lub organom uprawnionym 

na podstawie przepisów prawa. 
 

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

(data, podpis wnioskodawcy) 
 
 

mailto:inspektor@cbi24.pl

