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                               Nowy Tomyśl, dn. ……………… 

……………………………………… 
       imię i nazwisko 

 

……………………………………… 
                    adres zameldowania 

 

……………………………………… 
      adres zamieszkania 

 

……………………………………… 
                             telefon 

 

 

 

 

         Wniosek 

         o przydział lokalu mieszkalnego/lokalu socjalnego 

 
1. Proszę o przydzielenie lokalu mieszkalnego/lokalu socjalnego* dla mnie  

i niżej wymienionych osób: 

 

L.p. Nazwisko i imię Data urodzenia Stopień pokrewieństwa 

w stosunku do 

wnioskodawcy 

1    
wnioskodawca 

2    

 

3    

 

4    

 

5    

 

6    

 

7    

 

8    

 
*niepotrzebne skreślić 
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Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań 

wynikającej z art. 233 §1 kodeksu karnego oświadczam, że: 

 

A.  Nie posiadam/posiadam tytuł prawny do innego mieszkania.* 
 

B. Nie posiadam/posiadam uprawnienia samoistne lub pochodne do innego 

mieszkania.* 

 

 

2. Zamieszkuję w lokalu/budynku………………………………………………... 
        /adres/ 

 

……………………………………………………………………………………. 

 

a) posiadając tytuł prawny do tego lokalu* 

b) na prawach sublokatora* 

c) w charakterze członka rodziny najemcy/właściciela* 

d) w charakterze właściciela lokalu / domu / w którym:* 

 

najemcą / właścicielem jest:………………………………………………………. 

 

stopień pokrewieństwa: ………………………………………………………….. 

 

wspólnie ze mną zamieszkuje stale w lokalu / budynku łącznie:  

………. osób, tj. : 

3. Zajmowane obecnie mieszkanie jest w dyspozycji: 

 

……………………………………………………………………………………. 
 

4. Opis mieszkania: 
 

a) liczba pokoi ………, każdy o powierzchni: I pokój/………m2,  

II pokój……..m2, III pokój………m2, IV pokój……….m2, V pokój………m2; 

b) kuchnia o powierzchni …………….m2 oraz pozostałe pomieszczenia  

/wymienić jakie i podać metraż/  

 

……………………………………………………………………………………. 

c) powierzchnia użytkowa lokalu wynosi ……………………………………m2 

*niepotrzebne skreślić 
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d) powierzchnia mieszkalna /pow. pokoi/ wynosi ……………………………m2; 

e) powierzchnia mieszkalna przypadająca na osobę w lokalu wynosi: 

       /pow. mieszkalna wg. pkt 4d/ 

P= ---------------------------------- = -----------------------m2 na osobę  
              /ilość osób wg. pkt. 1/ 

f) lokal wyposażony jest w następujące instalacje i urządzenia 
   /właściwe podkreślić/: 

 

- instalację elektryczną, 

- instalację wodno-kanalizacyjną, 

- instalacje gazową, 

- CO sieciowe, 

- gaz przewodowy, 

- łazienkę, 

- wc – w budynku/poza budynkiem, 

 

dane wymienione w pkt. 4 potwierdza właściciel lub jednostka zarządzająca 

lokalem: 

 

 

 

…………………….    ……………………………… 

           data        czytelny podpis lub pieczątka i podpis 

 

 

5. Lokal w którym zamieszkuję, nie spełnia wymogów pomieszczeń 

przeznaczonych na stały pobyt ludzi ze względu 

na:…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

co potwierdzam załączonym zaświadczeniem zarządcy/dysponenta lokalu.  
/powyższy punkt nie dotyczy osób zamieszkujących na prawach sublokatora i należy  

go wypełnić w przypadku gdy faktycznie lokal nie spełnia warunków/ 
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6. Zamieszkuję w Gminie Nowy Tomyśl od (dokładna data) ………………….. 

 

 

7. Informuję, że w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku dochody 

moje i wymienionych członków rodziny wyniosły: 
/co potwierdzam załączonymi zaświadczeniami/ 

 

L.p. Nazwisko i imię Miejsce pracy Dochód za 

ostatnie 3 m-ce 

1  

 

  

2  

 

  

3  

 

  

4  

 

  

5  

 

  

6  

 

  

7  

 

  

8  

 

  

       Razem:               

         ------------------------- 

 

8. Średni dochód miesięczny na członka gospodarstwa  domowego wynosi: 
       /łączny dochód wg pkt 7/ 

D= ------------------------------------------- = ---------------: 3 m-ce = ------------ zł/os. 
      /ilość osób ujętych we wniosku wg pkt 1/ 
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9. Uzasadnienie wniosku: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 
 

        …………………………………… 

         /czytelny podpis/ 

  

    

UWAGA ! 

Do wniosku należy dołączyć: 

 

1. Zaświadczenie o zarobkach brutto za okres ostatnich 3 miesięcy – wszystkich członków rodziny; 

2. Kserokopię dowodu osobistego wnioskodawcy; 

3.Wyrok o rozwodzie lub separacji – jeżeli wnioskodawca taki posiada; 

4. Wyrok o przyznaniu alimentów – jeżeli wnioskodawca taki posiada; 

5. Zaświadczenie z pomocy społecznej o uzyskiwanej pomocy. 

6. Zaświadczenie z Urzędu Pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej i pobieraniu z tego tytułu 

zasiłku. 
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OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W NOWYM TOMYŚLU 

INFORMACJA O PRYWATNOŚCI 

Zgodnie z art. 12,13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej Rozporządzeniem                                z dnia 

27 kwietnia 2016 r. zwanego dalej Rozporządzeniem informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Nowego Tomyśla z siedzibą                           

w 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 33; 

2. Z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu można się 

skontaktować pod nr tel. 61 4426650, email : j.kimstacz@nowytomysl.pl 

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań  ustawowych na podstawie 

ustawy o samorządzie gminnym, Kodeksu postępowania administracyjnego i innych przepisów prawa 

niezbędnych do realizacji zadań ustawowych; 

4.Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy i podmioty na podstawie 

przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe na podstawie zawartej 

umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych ( tgz. Podmioty przetwarzające ) 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji              mię-

dzynarodowej;  

6.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane według obowiązującej instrukcji kancelaryjnej 

oraz obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymania ich kopii oraz prawo ich sprosto-

wania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem; 

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

Rozporządzenia.; 

9.Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również 

profilowaniu 

10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani 

zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie skutkowało 

pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia. 
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10. Adnotacje Społecznej Komisji Mieszkaniowej: 

 Kwalifikacja wstępna: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

………………..        ………………………………. 

       /data/                  /podpis/ 


