Numer sprawy: Znak:OŚ.7140. …… 20…..
Sienno, dnia …………………………………………….

Miejsce na pieczęć Urzędu

WNIOSEK
O NAJEM LOKALU MIESZKALNEGO
Z MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY

Wójt Gminy Sienno
Ul. Rynek 36/40
27-350 Sienno

WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI

A

WNIOSEK DOTYCZY





B

Zawarcia umowy najmu lokalu
Zawarcie umowy najmu lokalu –po upływie okresu najmu lokalu socjalnego
Zamiany lokalu
Regulacji tytułu prawnego do zajmowanego lokalu po śmierci najemcy

DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY

Imię:
Nazwisko:
C

ADRES ZAMELDOWANIA WNIOSKODAWCY

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Gmina:

Ulica

Nr domu:

e-mail:

Telefon:

Nr lokalu:

*Wypełnić jeżeli jest inny niż zamieszkania w pkt. c

D

MIEJSCE ZAMIESZKANIA WNIOSKODAWCY

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Ulica

Nr domu:

e-mail:

Telefon:

* jeżeli jest inny niż adres zameldowania

Nr lokalu:

E

INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARSTWA DOMOWEGO WNIOSKODAWCY
NAZWISKO

LP.

STOSUNEK
POKREWIEŃSTWA*

PESEL

STAN CYWILNY**

IMIĘ

1

wnioskodawca

2

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

3

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

4

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

5

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

6

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

* Stosunek pokrewieństwa: żona/mąż, konkubina/konkubent, córka/syn, pasierb/pasierbica, matka/ojciec, teściowa/teść, siostra/brat, synowa/zięć,
wnuczka/wnuk, dalsza rodzina, osoba obca
**Stan cywilny: panna, kawaler, mężatka, żonaty, rozwiedziony, rozwiedziona, wdowiec, wdowa, separacja sądowa)

F

INFORMACJE O DOCHODACH GOSPODARSTWA DOMOWEGO WNIOSKODAWCY
Wysokość

Źródło uzyskiwanego dochodu
(należy zakreślić odpowiednie pole)

brak
dochodu

pomoc
rodziny,
znajomych
praca
dorywcza

stypendium

zasiłek dla

bezrobotnyc

h
alimenty

świadczenia

świadczenia

z GOPS

renta

inwalidzka,

rodzinna
emerytura

Działalność

praca stała

gospodarcza

Lp. 1

dochodu w zł 2)

1

zł

2

zł

3

zł

4

zł

5

zł

6

zł
Razem dochody gospodarstwa domowego:

Objaśnienia:

1) osoby zgłoszone do wniosku z zachowaniem kolejności wskazanej na stronie 2 (pkt E)
2) Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie 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
2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 i
1220), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 60), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, 1583 i 1860 oraz z 2017 r. poz.
UWAGA: Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość dochodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (uzyskanych przez wszystkie osoby zgłoszone we wniosku, np.:
zaświadczenie od pracodawcy, decyzję ZUS ustalającą wysokość renty lub emerytury (w przypadku emerytów i rencistów),, zaświadczenie z PUP o wysokości pobranego zasiłku (w przypadku jego pobierania), , zaświadczenie ze szkoły o
wysokości stypendium (w przypadku jego pobierania), decyzję GOPS ustalającą wysokość przyznanych świadczeń (w przypadku korzystania z nich), wyrok sądu ustalający wysokość alimentów itp.

G WARUNKI MIESZKANIOWE WNIOSKODAWCY

 Lokal samodzielny

 Lokal niesamodzielny

Stan prawny lokalu:

H STRUKTURA LOKALU I POWIERZCHNIA UŻYTKOWA LOKALU
POMIESZCZENIE

POWIERZCHNIA (m2)

POMIESZCZENIE

Pokój nr 1

Kuchnia

Pokój nr 2

Spiżarnia

Pokój nr 3

Przedpokój

Pokój nr 4

Łazienka/wc

Pokój
z aneksem kuch.
Łączna powierzchnia
pokoi:

I

Całkowita
powierzchnia
lokalu:

WYPOSAŻENIE I STAN TECHNICZNY LOKALU
Rodzaj instalacji

J

POWIERZCHNIA (m2)



Instalacja wodna



Instalacja kanalizacyjna



Instalacja c.o.



Instalacja



Instalacja elektryczna



Instalacja gazowa



Piec grzewczy



Inne

Stan techniczny*

OPIS STANU TECHNICZNYEGOLOKALU /stan techniczny: bardzo dobry , dobry, do remontu , inny/

*stan techniczny: bardzo dobry , dobry, do remontu , inny/

………………………………………………………………
PODPIS WNIOSKODAWCY

WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA
W celu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Sienno należy
zaznaczyć krzyżykiem „x” poniżej wskazane pole.
OŚWIADCZENIE


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Sienno, ul. Rynek
36/40, 27-350 Sienno w celu zbadania uprawnień do najmu lokalu mieszkalnego
należącego do mieszkaniowego zasobu Gminy Sienno.

Przyjmuję do wiadomości, że dotyczące mnie dane osobowe zawarte w dobrowolnie złożonym
przez mnie wniosku będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
Przyjmuję również do wiadomości, iż w przypadku konieczności wykorzystania na moją korzyść
zaświadczeń wydanych przez odpowiednie organy lub instytucje, nie dotyczących mojej osoby,
zobowiązany(a) jestem do dostarczenia wraz z zaświadczeniem pisemnej zgody osoby, której
dotyczy przedmiotowe zaświadczenie, na przetwarzanie danych dotyczących tej osoby.
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 922), informuję, że:
1) Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Gmina Sienno, ul. Rynek 36/40,
27-350 Sienno,
2) Dane będą przetwarzane w celu zbadania uprawnień do najmu lokalu mieszkalnego należącego
do mieszkaniowego zasobu Gminy Sienno,
3) Dane nie zostaną udostępnione innym podmiotom,
4) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem
możliwości rozpatrzenia sprawy mieszkaniowej,
5) Prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania wraz z prawem do kontroli przetwarzania
danych zawartych w zbiorze przysługuje zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

....................................................................................
(imię i nazwisko wnioskodawcy)
……………………………….........................................
(data i podpis)

