
Załącznik do zarządzenia Nr 55 
Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki 
z dnia 19 lipca 2021 r. 

Miejscowość, dnia .. 

(imię i nazwisko wnioskodawcy) 

(adres) 

(telefon) 

WNIOSEK O PRZYDZIAŁ MIESZKANIA 

A. Dane o Wnioskodawcy i osobach, które zamieszkają wspólnie z Wnioskodawcą 
(wypełnia Wnioskodawca) 

Proszę o przydział mieszkania (komunalnego, socjalnego*) dla osób niżej wymienionych. 

Lp. Imię i nazwisko Data urodzenia Stopień Źródło utrzymania 
pokrewieństwa do 

Przeciętne wnioskodawcy 
wynagrodzenie z 

ostatnich 3 miesięcy 

I. wnioskodawca 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Inne dochody stałe osób wymienionych powyżej wynoszą zł. 
Dochody razem: zł, z czego na jednego członka rodziny przypada zł. 

* niepotrzebne skreślić 



Uzasadnienie składanego wniosku (w uzasadnieniu należy wskazać m.in. sytuację mieszkaniową, 
rodzinną np. separacja, wyrok sądu orzekający rozwód, eksmisję, stan zdrowia wnioskodawcy i 
jego członków rodziny, itp.): 



B. Warunki mieszkaniowe: 
1. Nazwa, adres Właściciela domu/Administracji 

2. Adres zajmowanego lokalu przez Wnioskodawcę: 

3. Osoby zamieszkałe dotychczas z wnioskodawcą: 

4. Wnioskodawca (zaznaczyć właściwą odpowiedź): 

□jest najemcą lokalu 

□jest właścicielem lokalu 

O jest posiadaczem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu 

O jest posiadaczem własnościowego prawa do lokalu 

O posiada inny tytuł prawny (podać jaki): 

O nie posiada tytułu prawnego: 

a) wypowiedziana umowa najmu (data wypowiedzenia) . 

b) wyrok sądu orzekający eksmisję bez prawa/z prawem* do lokalu socjalnego dla osób 

O jest współlokatorem zamieszkującym w w/w lokalu o charakterze (np. członka rodziny, 
konkubenta, itp.): . 

O jest osobą bezdomną 
5. Zajmowane obecnie mieszkanie jest lokalem: 

służbowym, spółdzielczym, lokatorskim, własnościowym, komunalnym, socjalnym, innym* 

Mieszkanie położone jest w budynku: mieszkalnym, niemieszkalnym*, przeznaczonym do 
rozbiórki (z uwagi na stan zagrożenia, pod inwestycję*) 

Mieszkanie składa się z kuchni i pokoi o powierzchni: 

k I . 7 l k'. 7 uc 1111a m- po OJ m- 

Il pokój m2 

IV pokój m2 

lll pokój m2 

V k,. 2 po OJ m 

Łączna powierzchnia pokoi , powierzchnia użytkowa lokalu . 

Lokal znajduje się na (zaznaczyć właściwą odpowiedź): 

O parterze 

i używany jest: 

O samodzielnie 

O piętrze, którym . 

O wspólnie 

* niepotrzebne skreślić 



Lokal wyposażony jest w (właściwe zaznaczyć): 

□ instalację wodną 

□ instalację kanalizacyjną 

□ instalację gazową 

□ centralne ogrzewanie 

□ piec 

□ ciepłą wodę 

O łazienkę (samodzielną/wspólną*) 

□ WC (samodzielne/wspólne*) 

□ kuchnię (samodzielną/wspólną*) 

Okres zamieszkania jest następujący: . 

(podpis wnioskodawcy) 

Potwierdzam zgodność danych dotyczących warunków zamieszkania wnioskodawcy 
ubiegającego się o przydział mieszkania. 

(podpis Administratora/Właściciela domu) 

C. Osoby mieszkające w lokalu wspólnie z Wnioskodawcą (wypełnia Wnioskodawca): 

W lokalu nr , przy ul. , w miejscowości mieszkają: 

Lp. Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa Stan cywilny Data urodzenia 
do wnioskodawcy 

1. wnioskodawca 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 



Oświadczenie Wnioskodawcy 

W związku z ubieganiem się o przydział lokalu mieszkalnego z zasobu 
mieszkaniowego Gminy Mińsk Mazowiecki oświadczam, że: 

1. w przypadku umieszczenia mnie na projekcie listy osób zakwalifikowanych 
do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych w tym lokali socjalnych oraz 
liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali 
mieszkalnych w tym lokali socjalnych, wyrażam zgodę na podanie do 
wiadomości publicznej danych osobowych zamieszczanych na listach; 

2. oświadczam, że dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą. Jestem 
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia; 

3. niezwłocznie poinformuję o każdej zmianie danych zawartych we wniosku 

4. wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na oględziny lokalu mieszkalnego, w 
którym mieszkam przez członków Komisji Mieszkaniowej. 

(podpis) 

Załączniki do wniosku: 

I. Deklaracja wnioskodawcy i innych osób, które zamieszkają wspólnie z wnioskodawcą, 

o osiągniętych dochodach (np. z tytułu pracy, emerytury, renty inwalidzkiej, renty 

socjalnej, zasiłków rodzinnych, stałych zasiłków z pomocy społecznej, alimentów, 

zaliczki alimentacyjnej, prowadzenia gospodarstwa rolnego, zasiłku dla bezrobotnych, 

inne). 

2. Oświadczenie majątkowe. 



KLAUZULA INFORMACYJNA 
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych: 

I) Administratorem Pani/Pana 
z siedzibą w Urzędzie 
tel. (25) 756 25 00. 

2) Z Inspektorem Ochrony Danych (zwanym dalej „100") wyznaczonym przez Administratora może 
się Pani/Pan kontaktować w następujący sposób: 
a) pocztą tradycyjną na adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk 
Mazowiecki, 
b) pocztą elektroniczną na adres e-rnail: iod@rninskrnazowiecki.pl 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. lit. c RODO, 

tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 
na Administratorze w związku z art. 7 ust. I ustawy z dnia 8 marca l 990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020r., poz. 713). 

4) Posiada Pani/Pan prawo do: 
• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo 

do uzyskania kopii tych danych, oraz prawo do sprostowania tych danych, 
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych, 
• przenoszenia danych w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

o przetwarzanie danych odbywa się na podstawie urnowy zawartej z osobą, której dane 
dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę. 

o przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. 
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeżeli 
przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych 
w jednym lub w większej liczbie określonych celów, bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
• wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku powzięcia informacji 
o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora. 

5) W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której 
dane dotyczą, podanie prze Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter 
dobrowolny. 

6) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji 
gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między 
stronami urnowa. 

7) Pani/Pana dane osobowe 111e podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 
w tym profilowaniu, 

8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w Rozporządzeniu Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14 poz. 67 ze zrn.) oraz ustawie 
z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym archiwach 
(Dz. U. z 20 l 9r. poz. 553). 

danych 
Gminy 

osobowych jest Wójt Gminy 
Mińsk Mazowiecki przy ul. 

Mińsk Mazowiecki 
Chełmońskiego 14, 

(Data i czytelny podpis wnioskodawcy) 



Załącznik Nr 2 

do Uchwały Nr XXIX.265.2021 
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki 
z dnia 24 czerwca 2021 r. 

DEKLARACJA O DOCHODACH GOSPODARSTW A DOMOWEGO 
ZA OKRES 3 MIESIĘCY KALENDARZOWYCH 

POPRZEDZAJĄCYCH DZIEŃ ZŁOŻENIA WNIOSKU 

1. DANE WNIOSKODAWCY: 

Lp. Imię i Nazwisko Data urodzenia Adres Miejsce pracy 
zamieszkania lub nauki 

2. OŚWIADCZAM, ŻE MOJE GOSPODARSTWO DOMOWE SKŁADA SIĘ 
Z NASTĘPUJĄCYCH OSÓB: 

Lp. Imię i Nazwisko Data urodzenia Stopień Miejsce pracy 
pokrewieństwa lub nauki 



3. 
, . 

OSWJADCZAM, ZE W OKR.ESIE ....................................................... 
DOCHODY MOJE I WYMIENIONYCH WYŻEJ CZŁONKÓW MOJEGO 
GOSPODARSTW A DOMOWEGO WYNIOSL Y: 

Lp.* Miejsce pracy lub nauki** Źródło dochodu Wysokość dochodu w zł 

Razem dochody gospodarstwa domowego: 

Średni dochód na jednego członka gospodarstwa domowego 
wynosi: 

4. OŚWJADCZENIE: 
"Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia" 

·························································· 
(Data i czytelny podpis wnioskodawcy) 

* Podać liczbę porządkową zgodnie z osobami zamieszczonymi powyżej. 

** Wymienić każde miejsce pracy lub nauki i źródło dochodu z każdego z nich. 



OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM 

Ja urodzony(-na) . 
(imię i nazwisko) 

oświadczam, że na stan majątkowy* członków gospodarstwa domowego składają się: 

I. Nieruchomości: 

- mieszkanie - powierzchnia (m2), tytuł prawny: 

- dom - powierzchnia (m2
), tytuł prawny: 

- gospodarstwo rolne - rodzaj, powierzchnia ( w ha, w tym przeliczeniowych), tytuł prawny: 

- inne nieruchomości (np. działki, grunty) - powierzchnia (m2), tytuł prawny: 

Il. Składniki mienia ruchomego: 

- pojazdy mechaniczne - marka, model, rok produkcji, data nabycia, wartość szacunkowa: 

- maszyny- rodzaj, rok produkcji, wartość szacunkowa: 

- inne przedmioty wartościowe - rodzaj, wartość szacunkowa: 



111. Zasoby pieniężne: 

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej/obcej: 

- papiery wartościowe - wartość szacunkowa: 

IV. Inne dodatkowe informacje o stanie majątkowym: 

Oświadczam, że zostałem(-łam) pouczony(-na) o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 6 w zw. z art. 233 § I 
Kodeksu karnego za złożenie fałszywego oświadczenia. 

(miejscowość, data) (podpis) 

*) Należy uwzględnić majątek objęty wspólnością ustawową oraz majątek osobisty. 


