
Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu
ul. Rynek 1
62-020 Swarzędz

WNIOSEK O PRZYDZIAŁ LOKALU

IMIĘ I NAZWISKO........................................................................................................................................

NR TELEFONU................................................................................................................................................

DATA I MIEJSCE URODZENIA.....................................................................................................................

MIEJSCE STAŁEGO ZAMELDOWANIA (od kiedy).....................................................................................

MIEJSCE ZAMIESZKANIA NA TERENIE GMINY SWARZĘDZ (od kiedy)..............................................

I. OSOBY UBIEGAJACE SIĘ WRAZ Z WNOSKODAWCĄ O PRZYDZIAŁ LOKALU:

Lp. Imię i Nazwisko Stopień
pokrewieństwa

Data 
urodzenia

Miejsce urodzenia

1.

2.

3.

4.

5.

6.

II. CHARAKTERYSTYKA OBECNYCH WARUNKÓW MIESZKANIOWYCH:
1. W jakim mieszkaniu obecnie zamieszkujesz? (zakreśl odpowiednia kratkę i odpowiedz na pytania)

⸋ komunalne

⸋ wynajmowane - Kto jest właścicielem? ___________________________________

⸋ służbowe  - nazwa zakładu pracy ________________________________________

⸋ inne (podaj jakie?)
2. Kto jest głównym najemcą lokalu
3. Całkowita powierzchnia mieszkania............   m²      
4. Liczba pokoi.........................-pow. każdego pokoju a)............m² b)..........m² c)...........m² d).......m² pow. 
kuchni..........m²  pow. łazienki …..........m²
5. Inne powierzchnie-jakie?

6.Usytuowanie mieszkania:⸋ parter ⸋ …..piętro

7.Zajmowane mieszkanie jest:⸋ samodzielne ⸋ wspólnie z...........................................................
8.Ile lat zamieszkujesz w tym mieszkaniu......................................................................................

9.Pobór wody znajduje się:⸋ w lokalu⸋ w budynku⸋ na zewnątrz budynku⸋ brak,

10.w.c.:⸋ w lokalu⸋ współużywalne w budynku⸋ na zewnątrz budynku⸋ brak

11.Wyposażenie mieszkania w instalacje: ⸋ wodną,⸋ kanalizacyjną,⸋ gazową,⸋ c.o.



III. PODSTAWA STARAŃ O PRZYDZIAŁ LOKALU:

⸋ lokal uległ zniszczeniu w wyniku losowego

⸋ orzeczono eksmisje lokalu
     (załącznik:prawomocny wyrok sądu)

⸋ lokal nie nadaje się na stały pobyt ludzi (podaj dlaczego)..................................................

   (załącznik: opina organu nadzoru budowlanego)

⸋ występuje nadmierne zaludnienie w lokalu (liczba osób w lokalu).....................................

⸋ jestem wychowankiem placówki opiekuńczo-wychowawczej lub rodziny zastępczej

⸋ utrata tytułu prawnego na skutek wypowiedzenia umowy najmu (podać do kiedy)............
      (załącznik:wypowiedzenie umowy najmu)

⸋ lokal przeznaczony jest do wyburzenia lub remontu
     (załącznik:decyzja organu nadzoru budowlanego)

⸋ inne......................................................................................................................................
IV. UZASADNIENIE (DODATKOWE WYJAŚNIENIA):

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

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

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

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

…..................................................................................................................................................
UWAGA!

poniższe oświadczenia podpisują wszystkie pełnoletnie osoby objęte wnioskiem o przydział lokalu:
Uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego oświadczam, że:
- nie posiadam tytułu prawnego do zajmowania innego lokalu, budynku,
- nie została na moją rzecz ustanowienia jakakolwiek służebność osobista, gruntowa lub  dożywocie,
- nie jestem właścicielem, użytkownikiem, najemcą lub dzierżawcą, jakiejkolwiek nieruchomości lub działki gruntowej.

…..............................                   …..............................               ….............................                       
         podpis                                           podpis                                       podpis        

…..............................                   …..............................               ….............................                          
         podpis                                           podpis                                       podpis      

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i publikowanie danych osobowych zamieszczonych w złożonym
wniosku o przydział lokalu.

…..............................                   …..............................               ….............................                          
         podpis                                           podpis                                       podpis     
 
…..............................                   …..............................               ….............................                          
         podpis                                           podpis                                       podpis     

UWAGA!  Do  wniosku  należy  dołączyć  deklarację  o  wysokości  dochodów  oraz  oświadczenie  o  stanie
majątkowym  (podstawa prawna: art.  21b ust.  1  Ustawy z  dnia 21 czerwca 2001 r.  o  ochronie  praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego – Dz.U. z 2019 r., poz. 1182 z późn. zmianami).



                                                                                               ________________________________
                                                                                                                miejscowość, data               
___________________________________
                     imię i nazwisko

___________________________________
                             adres

PESEL

OŚWIADCZENIE 
(Przetwarzanie danych osobowych)

         Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  przez  Urząd  Miasta  
i  Gminy  w  Swarzędzu  w  zakresie  niezbędnym  do  realizacji  zadań  związanych  
z przydziałem lokalów z mieszkaniowego zasobu gminy.

   ____________________________________
                                                                                            data i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie  z  art.  13  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy
95/46/WE, zwanej „RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych
(Dz. U. 2018 poz. 1000) informuję, że:

1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Urząd  Miasta  i  Gminy  
w Swarzędzu z siedzibą przy ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz.

2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych są przepisy prawa, w szczególności: art. 6
ust. 1, pkt. a i c RODO oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych
(Dz. U. 2018 poz. 1000).

3. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem do korespondencji: Urząd
Miasta i Gminy w Swarzędzu z siedzibą przy ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz lub adresem e-mail:
iod@umig.swarzedz.pl.

4. Pani/Pana  dane  osobowe będą  przetwarzane  dla  celów związanych  z  przydziałem lokalu  z
zasobu gminy. 

5. Pani/Pana  dane  osobowe  mogą  być  udostępniane  odpowiednim  odbiorcom,  
w  szczególności  instytucjom  uprawnionym  do  kontroli  działalności  administratora  lub
podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów
prawa.

6. Posiada Pani/Pan prawo do:
 sprostowania swoich nieprawidłowych danych
 żądania  usunięcia  danych  (prawo  do  bycia  zapomnianym)  w  przypadku  wystąpienia

okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;

mailto:iod@umig.swarzedz.pl


 żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  danych  w  przypadkach  wskazanych  

w art. 21 RODO;
 przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

7. Dane osobowe należące do Pani/Pana nie podlegają profilowaniu ani nie będą przekazywane do
państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z odrębnych przepisów
prawa. 

9. Jeżeli Pani/Pan uważa, że podane dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, można
wnieść  skargę  do  organu  nadzorczego  (Urząd  Ochrony  Danych  Osobowych,  
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną                       ______________________________
                                                                                                           data i czytelny podpis

         Jednocześnie przyjmuję do wiadomości i akceptuję fakt, iż zgodnie z treścią §16 Uchwały
Nr  XVI/127/2011  Rady  Miejskiej  w  Swarzędzu  z  dnia  27  września  2011  roku
w spawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasoby
Gminy Swarzędz:

1. Na  podstawie  wniosków zarejestrowanych  do 30 czerwca  danego  roku kalendarzowego
sporządzone są projekty list  osób spełnionych przesłanki  umożliwiające zawarcie  z  nim
umowy najmu lokali tworzących ,mieszkaniowy zasób Gminy,

2. Projekty list, o których mowa ust.1 sporządzone są do dnia 31 października danego roku,
odrębne dla każdej grupy lokali. W szczególności uzasadnionych przypadkach, jak oddanie
do  użytku  budynku  z  lokalami  mieszkalnymi,  w  ciągu  roku  może  nastąpić  powtórna
aktualizacja list,

3. Projekty list osób uprawnionych do przedziału lokali, o których mowa w ust.1 podaje się do
publicznej wiadomości na okres 14 dni poprzez ich wywieszenie w siedzibie Urzędu.

                                                                                                    _____________________________
            data i czytelny podpis



                                                                                            
Swarzędz, dnia _____________ r.,

OŚWIADCZENIE          

Ja niżej podpisany/a.....................................................................................................
           (imię i nazwisko adres osoby składającej oświadczenie)    

Nr PESEL

     
     w  związku  z  ubieganiem się  o  mieszkanie  z  mieszkaniowego  zasobu  Gminy  Swarzędz,
dodatkowo oświadczam:
   
    …......................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

    ….......................................................................................................................................................
   
                                                                                       ….................................................................... 
                                                                                            (podpis czytelny osoby składającej oświadczenie)


