-1imię i nazwisko
adres

Nr Sprawy ZGKiM-53/090/......../20..
Data wpływu...............................

tel
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
SP. Z O.O. W KRAPKOWICACH
Wniosek o zakwalifikowanie na listę osób oczekujących na przydział mieszkania na czas określony / socjalnego *
I.

lp.

Proszę o zakwalifikowanie na listę osób oczekujących na przydział mieszkania na czas nieokreślony / mieszkania socjalnego * dla
niżej wymienionych osób :
Średni dochód miesięczny z 3 ostatnich
Data zameldowania Stopień
miesięcy potwierdzony przez zakład
Nazwisko
Data
do potwierdzenia w pokrewieństwa pracy pieczęć firmowa i imienna
i Imię
urodzenia
w stosunku do dotyczy wszystkich osób dorosłych nie
biurze
wnioskodawcy uczących się (OBJASNIENIE PONIŻEJ)
meldunkowym

wnioskodawca

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. z 2018 r. poz.
690), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018
r. poz. 2134 i 2354), dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998, 1076, 1544 i 2245), dopłaty do czynszu, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w
ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. U. poz. 1540), oraz świadczenia pieniężnego przyznawanego
na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. poz. 2529). 4
Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu ©Kancelaria Sejmu s. 3/12 17.04.2019 Statystycznego, na
podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617 i 1579).

-2inne dochody stałe
dochody razem

z czego na jednego członka rodziny przypada

II. DANE DOTYCZĄCE OBECNIE ZAJMOWANEGO MIESZKANIA
1.

najemcą/ właścicielem * mieszkania jest

stopień pokrewieństwa

2.

Mieszkanie składa się z

pokoi. Powierzchnia mieszkalna ( tylko pokoi) wynosi

mieszkanie)

m2, pokoje przechodnie

m2, użytkowa ( całe

szt.

3.

Mieszkanie położone jest na

4.

Mieszkanie znajduje się w budynku: komunalnym, spółdzielczym, zakładowym, prywatnym, wspólnota mieszkaniowa. *

5.

W obecnym mieszkaniu razem z najemcą/ właścicielem * mieszkają :

lp.

imię i nazwisko

1

piętrze, wyposażone jest w : instalację wod.kan. gaz, c.o. piec, łazienkę w.c. *

data urodzenia

data zameldowania

stopień pokrewieństwa w
stosunku do najemcy/
właściciela *
NAJEMCA



jeżeli któraś z osób wymienionych w pkt I str. 1 wniosku nie zamieszkuje w
lokalu określonym wyżej , należy przedłożyć dodatkowe oświadczenie o
danych w obecnie zajmowanym mieszkaniu – zgodnie ze stałym
zameldowaniem .

Potwierdzenie administracji budynku danych zawartych
w pkt II ( 1,2,3,4,5) W przypadku budynku prywatnego podpis
właściciela oraz potwierdzenie geodezji

-3III . UZASADNIENIE WNIOSKU

IV .

Oświadczam, że ja i współmałżonek * :
 nie posiadam/ posiadam* tytułu prawnego do lokalu, w formie: własności*, użytkowania wieczystego*,
umowy najmu*, dzierżawy*, użyczenia* i innej umowy* (pisemne lub ustne oświadczenie woli,
jednostronne lub w formie umowy stron, albo orzeczenie lub decyzja właściwego sądu lub organu, z
którego wynika możliwość z korzystania z lokalu, czy też rozporządzania nim)
 w okresie ostatnich 10 lat zbyłem- zdałem / nie zbyłem- nie zdałem * dobrowolnie lokalu mieszkalnego
– budynku mieszkalnego.
Zobowiązuje się ponadto do informowania ZGKiM Sp. z o.o. w Krapkowicach o wszelkich zmianach w
okresie niniejszego oświadczenia w okresie oczekiwania na zawarcie umowy najmu lokalu komunalnego

-4Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., informujemy, że:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

Administratorem podanych danych jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Krapkowicach, ul. Rybacka 9.
Dane kontaktowe administratora są dostępne w zakładce Dane teleadresowe na stronie bip.zgkim.krapkowice.pl, a bezpośredni kontakt
z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem iod@zgkim.krapkowice.pl.
Państwa dane osobowe przekazane we wniosku oraz w dokumentach uzupełniających wniosek przetwarzane będą w oparciu o Ustawę z
dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego oraz Uchwałę Nr
XXXIV/460/2006 Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy (art. 6.1.c. RODO) w związku z art. 6.1.b. RODO w celu rozpatrzenia niniejszego wniosku oraz przygotowania do zawarcia umowy.
Dane będą przetwarzane także w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora, jakim jest ustalanie, dochodzenie lub
obrona przed roszczeniami z tytułu realizacji umowy (art. 6.1.f. RODO)
Wszelkie przekazane przez Państwa dobrowolnie informacje o stanie zdrowia będą przetwarzane na podstawie art. 9.1.b) RODO w celu
wypełnienia obowiązków administratora danych osobowych w dziedzinie zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej.
Podane dane będą przetwarzane maksymalnie przez 10 lat od momentu rozpatrzenia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane.
Dane osobowe będą udostępniane do Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz innych podmiotów uprawnionych przepisami prawa.
Dane mogą być ujawniane podwykonawcom wyłącznie w zakresie usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności dostawcy usług hostingu, podmiotom wykonującym usługi serwisowe, doradcze, konsultacyjne i audytowe.
Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia niniejszego wniosku i ubiegania się o przydział mieszkania.

( podpis wnioskodawcy )
V. Uwagi i uzupełnienia wniosku, życzenia wnioskodawcy dotyczące propozycji mieszkania:

VI. Opinia Społecznej Komisji Mieszkaniowej z dnia
zaopiniowany

Wniosek został
na podstawie

Podpisy Członków Komisji

VII. Opinia Burmistrza ( jeśli taka jest wymagana)

VIII. Ponowne rozpatrzenie wniosku

* niepotrzebne skreślić

…………………………………………….
(Pieczęć nagłówkowa zakładu pracy)

………………………………………….
(miejscowość i data)

