
…….………………………………… 
                  (miejscowość, data) 

………………………………………………… 
                  (imię i nazwisko Wnioskodawcy) 
 

…………………………………………………                             Burmistrz Miasta Podkowa Leśna 

                                                                                                         ul. Akacjowa 39/41 

…………………………………………………                             05-807 Podkowa Leśna 
                      (adres zamieszkania) 
 
 

………………………………………………… 
                                (nr telefonu) 

 

WNIOSEK  

o najem lokalu mieszkalnego/ socjalnego/ na zamianę* 
(niewłaściwe skreślić) 

 

I. Osoby ubiegające się o najem lokalu                                                               pkt 
 

Proszę o przydzielenie lokalu dla wymienionych osób: 
 

 

Lp. 
 

Imię i nazwisko 
 

Nr PESEL 
Stosunek do 

wnioskodawcy1) 

1   
 

wnioskodawca 

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 

II. Jeśli dotyczy, proszę o zaznaczenie 

□ utraciłem/łam mieszkanie wskutek klęski żywiołowej, katastrofy, pożaru lub innego zdarzenia 

     losowego (jakiego?...............................................................................................................................) 

□ jestem wychowankiem domu dziecka/rodziny zastępczej 

□ jestem osobą bezdomną 

□ uzyskałem/łam uprawnienie do lokalu decyzją sądu 
 

Czy jest dołączony dokument potwierdzający powyższe informacje?    

□ TAK, dokument z dnia……………………..………….. nr …………………………….. 

□ NIE 

 
1 Np.: mąż, żona, syn, córka, matka, ojciec, teść, teściowa, konkubin, wnuk, wnuczka, pasierb, itp. 



III.   Dochód                                                                                                                        pkt   

     
 

Zgodnie ze złożoną przeze mnie deklaracją o wysokości dochodów, dochód brutto na 1 członka 

gospodarstwa domowego wynosi: …………….……. zł 

 

IV.   Zameldowanie i zamieszkanie                                                                                  pkt        

Oświadczam, że na terenie gminy Miasta Podkowa Leśna zamieszkuję: 

□ 5 lat lub powyżej z zameldowaniem 

□ 5 lat i powyżej bez zameldowania 

 

V.   Warunki zdrowotne                                                                                                    pkt     

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

VI.   Zajmowana powierzchnia                                                                                        pkt  

 

W dotychczasowym miejscu zamieszkania powierzchnia użytkowa wynosi ………..….. m2,  

a ilość osób mieszkających ……………., zatem łączna powierzchnia pokoi na 1 członka 

gospodarstwa domowego wynosi …………… m2. 

 

VII.  Opis ogólnej sytuacji życiowej 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

VIII. Do niniejszego wniosku załączam odpowiednio2 

1…………………………………………………………………………………………………. 

2………………………………………………………………………………………………..... 

3…………………………………………………………………………………………………. 

4…………………………………………………………………………………………………. 

 
2 Brak potwierdzenia danych zawartych we wniosku wymagających udokumentowania zaświadczeniami i 

opiniami uniemożliwi Społecznej Komisji Mieszkaniowej prawidłowe rozpatrzenie wniosku 



5…………………………………………………………………………………………………. 

6………………………………………………………………………………………...……….. 

7……………………………………………………………………………………………...….. 

8………………………………………………………………………………………...……….. 

 

IX.  Oświadczenia: 

1. Uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu karnego 

własnoręcznym podpisem potwierdzam prawdziwość danych zamieszczonych w niniejszym 

wniosku. 

2. Świadoma/y odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, oświadczam,                       

że wszystkie dane podane przeze mnie we wniosku są aktualne, prawdziwe oraz zgodne                         

z rzeczywistym stanem prawnym. Jednocześnie jestem świadoma/y, że mam prawo dostępu do 

treści swoich danych, do ich poprawiania i zobowiązuję się do poinformowania, jeżeli te dane się 

zmienią . 

3. Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a) o konieczności dokonania aktualizacji 

złożonego wniosku o najem w przypadku zaistnienia zmian w mojej sytuacji mieszkaniowej, 

materialnej, rodzinnej, jak i zdrowotnej oraz osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania w 

terminie 2 miesięcy od dnia zaistnienia zmian. 

4. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz podanie do publicznej wiadomości moich 

danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji celów związanych z zaspokajaniem 

potrzeb mieszkaniowych, w tym wyrażam zgodę na pozyskiwanie informacji od innych organów i 

instytucji w zakresie niezbędnym do dokonywania prawidłowej oceny mojej sytuacji życiowej oraz 

osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania, a także zgodę na przeprowadzenie wizji 

lokalowej w moim miejscu zamieszkania, zameldowania oraz osób zgłoszonych do wspólnego 

zamieszkiwania.  

5. Ponadto oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a) o moim prawie wglądu w dane osobowe 

i ich poprawianie w siedzibie Urzędu Miasta Podkowa Leśna, przy ul. Akacjowej 39/41 w 

Podkowie Leśnej. 

6. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a i art. 9 ust 2 lit a bądź c RODO wyrażam   zgodę   na   przetwarzanie 

moich danych osobowych zawartych w związku z wnioskiem o najem lokalu mieszkalnego/ 

socjalnego/ na zamianę i ubieganiem się o zawarcie umowy najmu  lokalu socjalnego z zasobu 

mieszkaniowego Miasta Podkowa Leśna. 

7. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016r. 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, tzw. „RODO”) INFORMUJĘ, ŻE w celu 

ubiegania się o najem lokalu socjalnego z zasobów mieszkaniowych Miasta Podkowa Leśna 

podanie przeze mnie danych we wniosku moich danych oraz danych dotyczących wszystkich 

członków gospodarstwa domowego w tym dzieci jest dobrowolne. Jednocześnie 

ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ do poinformowania członków mojej rodziny o fakcie złożenia wniosku i 

podaniu tych danych oraz o konieczności zapoznania się z klauzulą informacyjną .  Zgoda może 

być w każdym momencie wycofana przez przesłanie pisemnego oświadczenia Administratorowi 

danych. 

 

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

                     (data, podpis Wnioskodawcy/Najemcy ) 

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

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….............................................................  
(data, podpisy dorosłych (którzy ukończyli 18 rok życia) członków rodziny wykazanych w cz. I.  ) 

  



Wypełnia Społeczna Komisja Mieszkaniowa 

 

 

OPINIA SPOŁECZNEJ KOMISJI MIESZKANIOWEJ 

 

 

Liczba uzyskanych punktów:                 pkt 

 

Uzasadnienie: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Podpisy członków komisji: 

1. ………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………................ 

3. …………………………………………………………………………………………. 

4. …………………………………………………………………………………………. 

5. …………………………………………………………………………………………. 

 

 


