
                                                                                                      Mińsk Mazowiecki ……………………………………… 

…………………………………………………….. 
Imię i nazwisko wnioskodawcy 
……………………………………………………..                       
adres                      
…………………………………………………….. 
telefon 
 

                                                                                                               Wójt Gminy  
                                                                                       Mińsk Mazowiecki 
 

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

Lp Imię i nazwisko 
Rok 

urodzenia 

Stopień 
pokrewieństwa 

do 
wnioskodawcy 

Źródło utrzymania 
Przeciętne 

wynagrodzenie 
z ostatnich 6 

miesięcy 

Pieczęć zakładu 
pracy, podpis gł. 

księgowego 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

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



Umotywowanie składanego wniosku: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Jednocześnie informuję, iż: 
1. Najemcą mieszkania, w którym obecnie zamieszkuję jest …………………………………………. 
2. Osobami zamieszkałymi dotychczas ze mną są osoby wymienione pod Lp ……………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
w powyższej tabeli a także: ………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Zajmowane obecnie mieszkanie jest lokalem: kwaterunkowym, służbowym, spółdzielczym,           
lokatorskim, własnościowym, komunalnym, socjalnym, innym *. 
4. Mieszkanie: 
a) położone jest w budynku mieszkalnym, niemieszkalnym, przeznaczonym do rozbiórki                
( z uwagi na stan zagrożenia, pod inwestycje*)*, 
b) mieszkanie jest stałe – przejściowe*). 
c) składa się z ……….. pokoi o powierzchni każdego pokoju: 1. ………… m2, 2. …………….m2,                       
3. ……….. m2, 4. …………m2, 5. …………..m2, oraz kuchni o powierzchni ……………… m2 
d) obejmuje powierzchnię użytkową ………………….. m2, 
5. Mieszkanie zajmowane jest : 
a) samodzielnie 
b) wspólnie z następującymi osobami. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Kuchnia użytkowana jest samodzielnie _ wspólnie *, 
Mieszkanie położone jest na parterze – piętrze …………… i wyposażone jest w instalację 
wodną, kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania, c.w., łazienkę *) 
 
Okres zamieszkania ……………………………. 
 
                                                                                                                 ……………………………………………. 
                                                                                                                       podpis wnioskodawcy 
 
 
Potwierdzam zgodność danych dotyczących warunków zamieszkania wnioskodawcy 
ubiegającego się o przydział mieszkania. 
 
                                                                                                                 …………………………………………… 
                                                                                                                       podpis administratora 
 
 
*) niepotrzebne skreślić 



 
 
 
 
 
 
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki 

 
Niniejszym informuję, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki 

z siedzibą w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki przy ul. Chełmońskiego 14 zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi 

operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych tj: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, 

adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesyłanie, rozpowszechnianie lub 

innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. 

2) Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Albert Woźnica, 

e-mail: iod@minskmazowiecki.pl, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 

tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

Administratora, 

4) Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.7 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym       

(DZ.U z 2016 poz.446, 1579 ). 

5) Posiada Pani/Pan prawo do: 

 żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych, 

 wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

 przenoszenia danych, 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

6) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 

w tym profilowaniu, 

7) 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 zm.) 

 

Potwierdzam zapoznanie się z powyższą informacją 

 

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

(data i podpis) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


