.....................................................
Imię i nazwisko wnioskodawcy

Nr sprawy………………………..............

.....................................................
Adres zamieszkania/

Data wpływu…………………….………

.....................................................
Adres zameldowania

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

Kobierzyce, dnia ……………………. r.

Data i miejsce urodzenia

Wójt Gminy
Kobierzyce
I. WNIOSEK O PRZYDZIAŁ LOKALU
Proszę o przydzielenie, lokalu mieszkalnego, lokalu socjalnego * (właściwe podkreślić) dla wymienionych osób:
Źródło utrzymania
Lp.

1

Imię i nazwisko

Rok urodzenia

Stosunek do
wnioskodawcy

Przeciętny dochód z ostatniego
roku w tym z tyt. emerytury renty
potwierdzone zał. PIT

Rodzaj zatrudnienia

wnioskodawca

2

3

4

5

6

7

Inne dochody stałe osób wymienionych wyżej wynoszą ………………………………………………………….......................zł
W przypadku, gdy którakolwiek z osób ujętych we wniosku jest niepełnosprawna należy potwierdzić ten fakt odpowiednimi
dokumentami.

Prośbę swą motywuję następująco: ……………………………………………………………......................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Jednocześnie informuję:
1. Zajmowane obecnie mieszkanie jest:
- lokalem: kwaterunkowym, służbowym, spółdzielczym, lokatorskim, własnościowym, innym.
-położone jest w budynku mieszkalnym, niemieszkalnym, przeznaczonym do rozbiórki ( z uwagi na stan zagrożenia, pod
inwestycje)
- posiadam tytuł do zamieszkania z tytułu: dzierżawy, użyczenia, wynajmu – nie posiadam tytułu
/właściwe podkreślić*/

2.Mieszkanie:
a)

Składa się z …………… pokoi o powierzchni każdego pokoju: 1-……….m2, 2-……….m2, 3………m2,
4- ………m2, 5- ……….m2, oraz kuchni o powierzchni ………….m2,

b) Obejmuje powierzchnie użytkową ………………………….. m2.

3.włascicielem Najemcą mieszkania, w którym zamieszkuję jest Pan/i ……………………………………………
4.Osobami zamieszkałymi dotychczas ze mną są osoby wymienione w poniższej tabeli (rodzeństwo, rodzice, osoby nie
spokrewnione).

Lp.
pokoju

Powierzchnia

1

2

Imię i nazwisko
Najemcy
3

Liczba zamieszkałych
osób

uwagi

4

5

1
2
3
4
5

Kuchnia użytkowana jest samodzielnie – wspólnie *) z Pana/ Panią …………………………………………………………
Mieszkanie położone jest na parterze - …….. piętrze i jest wyposażone w : instalację wodną, kanalizacyjną, gazową,
centralnego ogrzewania, w.c., łazienkę*).
6.

Okres zamieszkania: …………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………..
(podpis wnioskodawcy)

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych, oświadczam, że :
- nie jestem członkiem spółdzielni mieszkaniowej, właścicielem, współwłaścicielem budynku lub lokalu
mieszkalnego,
- nie ubiegam się, ani nikt z osób mających ze mną zamieszkiwać, o przydział samodzielnego lokalu w innych
instytucjach,
- ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2019r. poz. 1781 )

…………………………………..
(podpis wnioskodawcy)
Obowiązek Informacyjny
Na podstawie art. 13 RODO informuję, iż:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kobierzyce, z siedzibą w Urzędzie Gminy Kobierzyce przy
Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce. Dane kontaktowe: tel. 71-36-98-199, e-mail info@ugk.pl

2.

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe:
a) w celu: przeprowadzenia czynności związanych z przydziałem lokalu mieszkalnego
na podstawie: Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 ze zm.) oraz Uchwały NR XLIII/533/10 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 31
marca 2010 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
przez okres: niezbędny dla załatwienia Pani/Pana sprawy, a po tym okresie – przez czas oraz w zakresie wymaganym
przepisami prawa.
kategorie danych: Imię i nazwisko, adres zamieszkania lub/i zameldowania zaświadczenie o dochodach lub PIT,
data i miejsce urodzenia, powierzchnia mieszkania i pokoi
Jest Pani/Pan zobowiązana/y do podania danych wymaganych, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak
możliwości rozpatrzenia wniosku, tj. przeprowadzenia czynności związanych z przydziałem lokalu mieszkalnego.

3.

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować poprzez adres e-mail:
IOD@ugk.pl, czy korespondencyjnie pod adresem: Urząd Gminy Kobierzyce, Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce (proszę
wtedy na kopercie dopisać Inspektor Ochrony Danych).

4.

Ma Pani/ Pan prawo do:
a) dostępu do treści danych, uzyskania ich kopii oraz ich sprostowania;
b) żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach wskazanych w RODO;
c) wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec wykorzystania danych osobowych;
d) uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub
kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego
okresu;
e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

5.

Nie ma Pani/Pan prawa do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, ponieważ zgoda nie jest podstawą przetwarzania,
usunięcia danych w przypadkach określonych RODO, ani przenoszenia danych osobowych.

6.

Pani/ Pana dane mogą być przekazywane odbiorcom danych, tj. podwykonawcom i innym niezależnym podmiotom,
z którymi współpracujemy:
a) Podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
b) Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:
o Podmiotom świadczącym nam usługi informatyczne, pomoc prawną,
c) Innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:
o Podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
o Podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze)

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, ani nie będą przetwarzane
w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.
Oświadczam, iż zapoznałam/-em się z informacją

………………………………………………....
( podpis )

