
Załącznik nr 1

Wniosek o najem lokalu stanowiącego mieszkaniowy zasób gminy Gostyń

SOCJALNEGO/MIESZKALNEGO*

(niepotrzebne skreślić)

Data wypełnienia wniosku:  …………………………………….

1. Dane wnioskodawcy  

Imię: …………………………………………………………….

Nazwisko: ……………………………………………………….

2. Adres aktualnego miejsca zamieszkania  

Miejscowość …………………………………………………….

Ulica, numer domu lub mieszkania ………………………………

Numer telefonu …………………………………………………...

3. Adres stałego/czasowego zameldowania  

Miejscowość ………………………………………………………..

Ulica, numer domu lub mieszkania …………………………………

4. Wykaz osób aktualnie wspólnie zamieszkujących.  

L.p. Nazwisko

 i imię

Stosunek pokrewieństwa 

do wnioskodawcy



5. Wykaz osób, dla których wnioskodawca ubiega się o przydział mieszkania  

6. Dane o sytuacji osób ubiegających się o przydział lokalu  

Średni dochód netto wypłacony w ostatnich 3 miesiącach.

Do wniosku należy dołączyć: zaświadczenie o dochodach (załącznik nr 2) w przypadku 

osoby bezrobotnej zaświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej/ w przypadku 

emeryta/rencisty decyzja o przyznaniu renty/emerytury (oryginał do wglądu) /w 

przypadku pobierania świadczeń z MGOPS w Gostyniu,  decyzja o przyznanych 

zasiłkach, alimentach (oryginał do wglądu)

Dochody osób ubiegających się o przydział lokalu

L.p. Nazwisko

 i imię

Stosunek pokrewieństwa 

do wnioskodawcy

L.p. Nazwisko

 i imię

Dochód



Dochody razem miesięcznie ............................zł 

Dochody w przeliczeniu na 1 os. .....................zł

7. Opis aktualnego miejsca zamieszkania  

Powierzchnia użytkowa lokalu …….…………m²

Powierzchnia mieszkalna ……………………..m² 

(przez powierzchnię mieszkalną należy rozumieć powierzchnie wszystkich pokoi)

Liczba pokoi ………………..

Pokój I – pow. ……….……... m²

Pokój II – pow. …………….. m²

Pokój III – pow. …………….  m²

Pokój IV – pow. ...................... m²

8. Uzasadnienie wniosku  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

L.p. Nazwisko

 i imię

Stosunek pokrewieństwa 

do wnioskodawcy



9. Opinia Społecznej Komisji Mieszkaniowej nt. warunków mieszkaniowych   

przedstawionych we wniosku.

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

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

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

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

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

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

10.  Adnotacja o ostatecznym załatwieniu wniosku:

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

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

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

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

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

Pouczenie:
1. Kto  podaje  nieprawdziwe  dane  w postępowaniu  administracyjnym  mające  znaczenie  dla  przydziału  lokalu,

podlega karze pozbawienia wolności, ograniczenia wolności lub karze grzywny (art. 233 Kodeksu karnego).
2. Wnioskodawca jest zobowiązany do bieżącego informowania o zmianach danych zawartych we wniosku.
3. Wnioskodawca wyraża zgodę na przeprowadzenie wizji lokalnej w zajmowanym mieszkaniu.

................................................................
(data i podpis)

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Gostynia z siedzibą Rynek 2, 63-800 Gostyń.
2. Wyznaczono  inspektora  ochrony  danych,  z  którym  można  kontaktować  się  listownie  pisząc  na  adres

Administratora, e-mailem: iod@um.gostyn.pl lub telefonicznie 65 575 21 13.
3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie zgody wyrażonej w złożenia i rozpatrzenia

wniosku  na  najem  lokalu  stanowiącego  mieszkaniowy  zasób  gminy  Gostyń.  Dane  nie  będą  udostępniane
podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz
zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy. 

5. Istnieje  prawo  żądania  dostępu  do  treści  swoich  danych  osobowych  oraz  uzyskania  ich  kopii,  prawo  do
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody, przenoszenia danych
oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rozpatrzenia wniosku. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguytsltqmfyc4mzuhaztimztgq
mailto:iod@um.gostyn.pl


7. Zbierane  i  przetwarzane  dane  osobowe nie  są  poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  w tym
profilowaniu. Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody

Zgodnie z art. 6 ust. 1a RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku i 
załącznikach do wniosku na najem lokalu stanowiącego mieszkaniowy zasób gminy. 

................................................................
(data i podpis)



................................................. ......................................, dnia .................................................

Pieczęć i nr sprawy

ZAŚWIADCZENIE

Zaświadcza się, że 

Pan(i) ..........................................................................................................................................................................

...........

zamieszkały(a) ............................................................................................................................................................

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

jest zatrudniony(a) w wymiarze czasu 

pracy ...........................................................................................................................................................................

..........

stosunek pracy zawarto dnia .................................................... na 

czas ...........................................................................

Dochód wypłacony w ostatnich trzech miesiącach wynosi:

Miesiąc/Rok Przychód (1)
Skł. na ubezp.
emeryt. rent. 
i chorob. (2)

Koszty
uzyskania

przychodu (3)
Dochód (1-2-3)

Inne

RAZEM

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na 
ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.
Do dochodu nie  wlicza się:  dodatków dla  sierot  zupełnych,  zasiłków pielęgnacyjnych,  zasiłków okresowych z  pomocy
społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego,
dodatku energetycznego, świadczenia wychowawczego, świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, jednorazowej zapomogi
z tytułu urodzenia dziecka,  dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania. Dochód z prowadzenia
gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z
1 ha przeliczeniowego.

Zaświadczenie wydaje się w celu: Ubiegania się o mieszkanie z zasobów mieszkaniowych gminy Gostyń
                                         

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



                                (podpis)


