
……………………………………………………….  

(imię i nazwisko wnioskodawcy) 

 

……………………………………. 
 (adres zamieszkania – ulica i kod pocztowy, telefon) 

 

……………………………………. 
(adres do korespondencji – podać o ile jest inny niż wskazany )    

 

        Urząd Miejski  

        w Złotowie  

 

 

Wniosek 

o przydział „mieszkania za remont” 

 

 

Uzasadnienie wniosku 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

...………………………….. 

    podpis wnioskodawcy 



I. Dane dot. osób ubiegających się o przydział mieszkania: 

Lp. Imię i nazwisko 
Data 

urodzenia 

Miejsce 

zamieszkania 

(dokładny 

adres) 

Stosunek 

pokrewieństwa 

do 

wnioskodawcy 

Miejsce (obecnego lub 

poprzedniego) stałego 

zameldowania 

(dokładny adres) 

1 2 3 4 5 6 

1.    wnioskodawca  

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

 

II. Dane dotyczące lokalu położonego w Złotowie przy ul.………………………… 

(wypełnia administrator domu) 

Całkowita powierzchnia lokalu ……….. m2 

 Liczba pokoi ………. i ich powierzchnia 

1/ ………. m² 2/ ……… m² 3/ ………. m² 

4/ ………. m² 5/ ……… m² 6/ ………. m² 

Powierzchnia kuchni ………………… .m² 

Ze składu powyższego lokalu ubiegający się o przydział mieszkania zajmuje następujące 

pokoje: (w przypadku zajmowania części lokalu dostarczyć dokument uprawniający do jej 

zajmowania np. wyrok sądowy, umowa podnajmu lokalu itp.): 

1/ ………. m² 2/ ……….. m² 3/ ……… m² 

oraz kuchnię o powierzchni ………….. m² 

Określić przydatność, stan techniczny lokalu 

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

W lokalu tym obecnie zamieszkuje …………… osób. 



III. 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. Imię i nazwisko ............................................................ stopień pokrewieństwa 

..........................data urodzenia ............................................................................ 

7. Imię i nazwisko ............................................................ stopień pokrewieństwa 

..........................data urodzenia ............................................................................ 

8. Imię i nazwisko ............................................................ stopień pokrewieństwa 

..........................data urodzenia ............................................................................ 

9. Imię i nazwisko ............................................................ stopień pokrewieństwa 

..........................data urodzenia ............................................................................ 

10. Imię i nazwisko .......................................................... stopień pokrewieństwa 

..........................data urodzenia ............................................................................ 



Oświadczam, że w podanym wyżej okresie dochody moje i wymienionych wyżej kolejno 

członków mojego gospodarstwa domowego wyniosły: 

Lp.1) 
Miejsce pracy - 

nauki2) 
Źródła dochodu 

Wysokość dochodu 

w zł 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Razem dochody gospodarstwa 

domowego: 
 

 

Średni dochód na l członka gospodarstwa domowego wynosi  …................. zł, to jest 

miesięcznie …………................... zł. 

 

Jestem świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

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

 (podpis przyjmującego)        (podpis składającego deklarację) 

 

Objaśnienia: 

1) Podać liczbę porządkową według osób zamieszczonych przed tabelą. 

2) Wymienić oddzielnie każde źródło dochodu. 

3) Proszę załączyć dokumenty poświadczające dochody. 

 



IV. 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(-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

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

    (miejscowość, data)           (podpis) 
 

*) Należy uwzględnić majątek objęty wspólnością ustawową oraz majątek osobisty. 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we 

wniosku o przydział mieszkania z zasobu Gminy Miasto Złotów, zgodnie z rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 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 (RODO). 

 

       ………………………………………… 

                    (podpis) 
Informacja: 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 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 (dalej: RODO), informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Złotowie z siedzibą w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 

Złotów, e-mail: urzad@zlotow.pl, tel. 67 263 26 40. 

2. Przedstawicielem administratora danych osobowych jest Burmistrz Miasta Złotowa Pan Adam Pulit, al. Piasta 1, 77-400 

Złotów, e-mail: urzad@zlotow.pl, tel. 67 263 26 40. 

3. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Beata Lewandowska e-mail: iodo@iodopila.pl. 

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z art.6 ust. 1 lit. c RODO jest niezbędne do rozpatrzenia wniosku o 

przydział mieszkania. Zebrane dane osobowe udostępniane mogą być innym podmiotom na podstawie przepisów prawa. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania i przechowywane zgodnie 

z  ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do 

ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem realizacji celów - wynika z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. 

o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1234 ze 

zm), a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wykonania zadań oraz obowiązków prawnych ciążących na 

administratorze. 

Adnotacje urzędowe: 

…………………………………………………………………………………………………

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

mailto:urzad@zlotow.pl
mailto:urzad@zlotow.pl

