
WNIOSEK

O PRZYDZIAŁ LOKALU Z ZASOBÓW GMINY MIASTA RADOMSKA

Proszę o: 

A – przydział lokalu mieszkalnego 

B – zawarcie umowy najmu socjalnego 

C - przydział lokalu zamiennego 

(zakreślić właściwe)

I. DANE  O  WNIOSKODAWCY  I  OSOBACH,  KTÓRE  BĘDĄ  POZOSTAWAĆ  Z  NIM  WE
WSPÓLNYM GOSPODARSTWIE DOMOWYM 

Lp. Nazwisko i imię Data
urodzenia

Stopień pokrewieństwa
do wnioskodawcy

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Prośbę swą motywuję następująco:

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

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

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

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

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

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

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

….......................................................................................................................................................................
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II. DANE  EKSPLOATACYJNE  LOKALU,  W KTÓRYM  OBECNIE  ZAMIESZKUJE
WNIOSKODAWCA

1. Adres............................................................................................................................................................

Nr domu................................nr lokalu...................................kondygnacja...................................................

2. Właściciel lub zarządca lokalu. 

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

/ imię , nazwisko, adres /

3. W w/w lokalu przebywam jako: najemca, podnajemca, czlonek rodziny, bez tytułu prawnego, inne*

4. W stosunku do właściciela / najemcy*  jestem / nie jestem /* osobą bliską ….............................................

/stopień pokrewieństwa/

5. Poza członkami gospodarstwa diomowego wnioskodawcy w domu/lokalu* przebywa ….....osób.

6. Czy  wnioskodawca  systematycznie ponosi koszty utrzymania mieszkaniatak / nie2 *  

(jeśli to możliwe proszę podać wysokość ponoszonych opłat) 

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

(w przypadku  zalegania z opłatami czynszowymi proszę podać kwotę zaległości i okres zalegania)

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

7. Czy  do osób zamieszkujących w lokalu istnieją roszczenia co do jego opuszczenia w związku z:

a/  ostatecznymi decyzjami o stanie  technicznym budynku i ewentualnie  wywłaszczeniu/  przeznaczeniu
budynku do wyburzenia z uwagi na w/w stan bądź realizację inwestycji/ i remontu

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

/ podać Nr decyzji i datę /

b/ z orzeczeniami sądu – wyrokami w sprawie obowiązku opuszczenia (eksmisja):

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

/podać sygn. akt. wyrok  z dnia / kopie dokumentów należy przedstawić do wglądu  przy  składaniu wniosku.

8. Dane o lokalu:

Lokal,  w którym przebywam,  składa  się  z ….........  pokoi  oraz  kuchni,  wc  i łazienki,  o łącznej  pow.

użytkowej  .............  m2.*  Łączna  powierzchnia  pokoi  wynosi  ..............  m2,  tj.  na  jedną  osobę

przypada ....................  m2 powierzchni mieszkalnej. 

9.Mieszkanie  wyposażone  jest  w następujące  instalacje  i  udogodnienia:  woda,  kanalizacja,  centralne

ogrzewanie, centralna  ciepła woda, gaz.*

* niepotrzebne skreślić

Potwierdzam zgodność danych dotyczących warunków zamieszkania wnioskodawcy ubiegającego się  o  przydział mieszkania.

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

.                                    data i podpis właściciela lokalu, zarządcy lub administratora
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III. DANE O DOCHODACH GOSPODARSTWA DOMOWEGO WNIOSKODAWCY* 

  Wysokość dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy przedstawia załączona do wniosku deklaracja
o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających złożenie
deklaracji, zgodna z wzorem określonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 9 ustawy
z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017r. poz. 180 oraz z 2018r. poz. 756).

* Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenia 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  2007r.,  świadczenia  pieniężnego  i  pomocy  pieniężnej,  o  których  mowa
w przepisach  ustawy  z  dnia  20  marca  2015r.  o  działaczach  opozycji  antykomunistycznej  oraz  osobach  represjonowanych
z powodów politycznych (Dz.U.z 2018r. poz. 690 oraz z 2019r. poz. 730, 752, 992), świadczenia wychowawczego, o którym mowa
w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz.U. z 2018r. poz. 2134, z późn. zm.), dodatku
wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.
z 2019r.  poz.  1111,  924  i  1818),  dopłaty  do  czynszu,  o  której  mowa  w  ustawie  z  dnia  20  lipca  2018r.  o  pomocy  państwa
w ponoszeniu  wydatków mieszkaniowych  w pierwszych  latach  najmu  mieszknia  (Dz.U.  poz.  1540 oraz  z  2019r.  poz.  1309),
świadczenia  pieniężnego  przyznawanego  na  podstawie  art.  9  ustawy  z  dnia  22  listopada  2018r.  o  grobach  weteranów  walk
o wolność i niepodległość Polski (Dz.U. poz. 2529) oraz świadczenia uzupełniającego przyznawanego na podstawie ustawy z dnia
31 lipca 2019r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz.U. poz. 1622).

IV. STAN ZDROWIA WNIOSKODAWCY LUB INNYCH OSÓB ZGŁOSZONYCH DO WSPÓLNEGO
ZAMIESZKIWANIA

Choroba powinna być potwierdzona orzeczeniem komisji lekarskiej.

a/ lekki stopień niepełnosprawności                              tak / nie* 

b/ umiarkowany stopień niepełnosprawności                  tak / nie* 

c/ znaczny stopień niepełnosprawności                  tak / nie* 

* niepotrzebne skreślić

V. OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH

Oświadczam, że:

 nie posiadam (jak również mój współmałżonek, dzieci, bądź osoba, która pozostaje ze mną faktycznie
we wspólnym pożyciu) tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie Miasta Radomska
oraz  pobliskich  miejscowości,  w którym  mógłbym/mogłabym  zamieszkać,  jak  i innej  własności,
w której skład wchodziłby budynek mieszkalny,

  posiadam tytuł prawny do lokalu w zasobach prywatnych na okres nie dłuższy niż 1 rok,

 wypowiedziano mi umowę najmu lokalu*.

* zaznaczyć właściwe

- jestem  świadomy  odpowiedzialności  karnej  za  złożenie  fałszywego  oświadczenia  i przyjmuję  do
wiadomości, że złożenie oświadczeń zawierających nieprawdziwe dane lub zatajenie danych dotyczących
własnej sytuacji mieszkaniowej i materialnej w zakresie wymaganym uchwałą, niezbędnych do zawarcia
umowy najmu lokalu będzie skutkować odstąpieniem od  realizacji wniosku,

- podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Jednocześnie zobowiązuję
się do przekazywania wymienionym powyżej administratorom informacji o każdorazowej zmianie adresu
zamieszkania lub adresu do korespondencji,
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- zapoznałem  (-am)  się  z treścią  klauzuli  informacyjnej,  w tym  z informacją  o celu  i sposobach
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

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

/czytelny podpis wnioskodawcy/

Niniejszym informujemy że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe.

I.  Administrator danych osobowych.

Administratorem danych jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Radomsku Spółka z o.o., 97-500 Radomsko, ul. Kościuszki 12a

II. Dane do kontaktu.

adres e-mail: inspektor@tbsradomsko.com.pl

III. Cele i podstawy przetwarzania.

Przetwarzanie odbywa się w celu rozpatrzenia wniosku o przydział lokalu i zawarcia umowy najmu lokalu.

IV. Odbiorcy danych.

Twoje dane osobowe Administrator może udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

firmom  prawniczym,  wykonawcom  usług  w zarządzanych  budynkach,  organom  administracji  publicznej,  organom  egzekucyjnym,  organom
postępowania przygotowawczego.

V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Nie przekazujemy Pani/Pani danych poza teren Polski.

VI. Okres przechowywania danych.

Pani/Pana dane przechowujemy przez okres rozpatrzenia wniosku o przydział lokalu i zawarcia umowy najmu lokalu oraz okres wymagany dla
przechowywania dokumentów zgodny z aktualnie obowiązującą ustawą o rachunkowości.

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą:

Pani/Panu przysługuje:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych

c) prawo do usunięcia danych.

d) ograniczenia przetwarzania danych

e) prawo  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  danych  -  prawo  sprzeciwu  wobec  przetwarzania danych  na  podstawie  prawnie
uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej władzy publicznej.

f) prawo do przenoszenia danych,

g) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych.

Podanie danych jest  wymogiem ustawowym wynikającym z art. 6 pkt. 1 b i c RODO, art. 5 ustawy o ochronie praw lokatorów oraz warunkiem
zawarcia umowy.

Brak podania danych skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku o przydział i brakiem możliwości zawarcia umowy i realizacji umowy.

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

/czytelny podpis wnioskodawcy/
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