…………………………………………………………………….
imię i nazwisko wnioskodawcy
...................................................................................................
adres: ulica, nr domu i nr mieszkania
...................................................................................................
numer telefonu: stacjonarny, komórkowy

Wójt Gminy Skąpe

WNIOSEK O PRZYDZIELENIE MIESZKANIA
WCHODZACEGO
W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY SKĄPE
Świadomy odpowiedzialności karnej określonej w art. 233 Kodeksu Karnego (Dz. U. z 2018r. poz. 1600 z późn. zm.) – „ kto składając
zeznanie, mające służyć za dowód w postępowaniu prowadzącym na podstawie ustawy zaznaje nieprawdę lub zataja prawdę – podlega
karze pozbawienia wolności do lat 3” oświadczam:

Dane dotyczące wnioskodawcy i osób z nim zamieszkałych
• Formularz dotyczy :
lokalu wynajmowanego na czas nieokreślony

lokalu socjalnego

Wnioskodawca i osoby, ubiegające się wspólnie o przydział lokalu z zasobów gminnych:
L.p.

Imię i nazwisko

1.

Data
urodzenia

Stosunek
pokrewieństwa

Adres stałego zameldowania

wnioskodawca

2.
3.
4.
5.
1. Jestem osobą posiadającą tytuł prawny do budynku bądź lokalu mieszkalnego
tak
nie
2. Jestem osobą samotną:

(właściwe podkreślić)

tak
nie
(właściwe podkreślić)
3. Posiadam rodzinę ........ (ilość osób tj. rodzice i dzieci)
tak
nie
(właściwe podkreślić)
Dane dotyczące dochodów brutto wnioskodawcy i członków jego rodziny za okres ostatnich 3 lub 6 miesięcy
poprzedzających datę złożenia wniosku (3 miesiące jeżeli wniosek o lokal mieszkalny, 6 miesięcy jeżeli wniosek o
lokal socjalny)
L.p
.

1.
2.
3.
4.
5.

Nazwisko i imię

Miejsce pracy, inne źródła
utrzymania i nauki

Dochody brutto z ostatnich, odpowiednio, 3 lub
6 miesięcy poprzedzających datę złożenia
wniosku

L.p
.

Nazwisko i imię

Miejsce pracy, inne źródła
utrzymania i nauki

Dochody brutto z ostatnich, odpowiednio, 3 lub
6 miesięcy poprzedzających datę złożenia
wniosku

6.
4. Obecnie zamieszkuję lokal o powierzchni użytkowej ........... m2
Ilość izb mieszkalnych i powierzchnia każdej izby:
a) pokoje: I .......... m², II .......... m², III ............m², IV ........... m², V ............ m², VI .............. m²,
b) łączna powierzchnia pokoi ..................., powierzchnia kuchni ...............................................
c) zagęszczenie (ilość metrów łącznej powierzchni pokoi przypadająca na 1 osobę zajmującą lokal) ............. m2
5. Osoby aktualnie wspólnie zamieszkujące i zameldowane w ww. lokalu:
1. .....................................................................

(stopień pokrewieństwa do wnioskodawcy)

2. .....................................................................

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

3. .....................................................................

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

4. .....................................................................

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

5. .....................................................................

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

6. .....................................................................

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

7. ……………………………………………………………….

………………………………………………………….

6. Jestem wychowankiem domu dziecka i posiadam stałe zameldowanie na terenie Gminy Skąpe.
tak
nie
(właściwe podkreślić)
7. Jestem uprawniony do otrzymania lokalu zamiennego w związku z koniecznością dostosowania mieszkania do
potrzeb osób niepełnosprawnych.
tak
nie
(właściwe podkreślić)
8. Jestem uprawniony do otrzymania lokalu na podstawie orzeczenia sądowego (załączonego do wniosku) .
tak
nie
(właściwe podkreślić)
9. Utraciłem mieszkanie w skutek klęski żywiołowej, katastrofy, pożaru lub innego zdarzenia losowego.
tak
nie
(właściwe podkreślić)
Jeśli TAK, proszę podać przyczynę:
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia lub ich kserokopie o osiągniętych dochodach brutto z ostatnich
odpowiednio 3 lub 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.
* 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 oraz z 2019 r. poz. 730, 752 i 992), 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, z późn. zm.2)), dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1111, 924 i 1818), 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 z 2019 r. poz. 1309), 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) oraz świadczenia uzupełniającego przyznanego na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o
świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz.U. poz. 1622).

Informacja

1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Skąpe, Skąpe 65, 66-213 Skąpe, wojt@skape.pl , tel. 683419212.
2. Inspektorem Ochrony Danych u Administratora jest Ilona Zalisz, e-mail: iod@skape.pl , tel. 683419213..
4. Państwa dane są przetwarzane w celu weryfikacji wniosku i aktualizacji listy osób oczekujących na mieszkanie z
zasobów Gminy Skąpe.
5. Podstawą prawną dla przetwarzania danych są:
− przepisy prawa (art. 6 ust. 1c RODO) – ustawy i inne akty prawne,
− uchwała nr XXXI/180/2001 Rady Gminy Skąpe, z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
Ich zakres został ograniczony do niezbędnego minimum. Podanie niektórych danych jest obowiązkiem ustawowym
(wynika z odrębnych przepisów), a podanie części danych (gdy prosimy Państwa o zgodę na ich przetwarzanie) jest
dobrowolne.
5. Odbiorcą danych osobowych będzie Komisja ds. Porządku Publicznego, Spraw Komunalnych, Mieszkaniowych i Ochrony
Środowiska.
6. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Dane osobowe będą przechowywane do momentu ustania potrzeby ich przetwarzania. Następnie wraz z datą ustania
potrzeby zostaną zarchiwizowane zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.
8. Informujemy, iż przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, oraz prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza
przepisy prawa. (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie ujętym przepisami prawa, do których podania jest Pani/Pan
zobowiązana a ich niepodanie danych będzie skutkowało odmową realizacji wniosku.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane procesowi
profilowania

…………………….…………..............
miejscowość, data

….......……....………………
podpis Wnioskodawcy

