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WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NAJMU LOKALU DO REMONTU PRZEZ PRZYSZŁEGO NAJEMCĘ 
 

Katowicka 9a/9  
 

I. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………..... 

Data i miejsce urodzenia: …………………………………………………………………………………………………… 

Adres zameldowania: ………………………………….……………………………………………………………………. 

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

Adres zamieszkania (wypełnić tylko, jeżeli jest inny niż adres zameldowania): ……………………………………… 

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

Telefon kontaktowy: ………………………………………………………………………………………………………… 

Adres e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………… 

Liczba osób, które ubiegają się o mieszkanie wspólnie z wnioskodawcą: …………………………………………... 

 

II. DANE DOTYCZĄCE ZAROBKÓW 

Deklaracja o wysokości dochodów za okres: …………………………………………………………………………… 

(pełnych 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku). 

Oświadczam, że w podanym wyżej okresie dochody moje i osób, które wspólnie ze mną ubiegają się o mieszkanie 

wyniosły: 

Lp. Źródło dochodów 
(umowa o pracę, 

umowa 
cywilnoprawna, 
alimenty, renta, 

emerytura lub inne) 

Przychód 
brutto* 

Koszty 
uzyskania 

przychodu* 

Składki na 
ZUS 

(emerytalna, 
rentowa, 

chorobowa)*  

Dochód  
(Przychód – Koszty 

uzyskania 
przychodu – Składki 

na ZUS) 

1  
 

    

2  
 

    

3  
 

    

4  
 

    

5  
 

    

6  
 

    

* za 3 miesiące  

 

Średni dochód na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi: ……………………………………………………… 

Średni dochodów na 1 członka gospodarstwa domowego na miesiąc wynosi: …………………………………….. 
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Zgodnie z Ustawą o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U.2019.0.2133 t.j.) za dochód uważa się wszelkie przychody 
po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na 
ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już 

zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.  

Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych 

zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków 
pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze 
z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach 
o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek 

przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 
marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 
2018 r. poz. 690 oraz z 2019 r. poz. 730, 752 i 992), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 
2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.), dodatku wychowawczego, 
o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1111, 924 i 1818), dopłaty do czynszu, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu 
wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. U. poz. 1540 oraz z 2019 r. poz. 1309), świadczenia 
pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność 
i niepodległość Polski (Dz. U. poz. 2529) oraz świadczenia uzupełniającego przyznanego na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 
2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. poz. 1622). 

 

Składając osobiście niniejszą deklarację oświadczam, że jest mi wiadomo, że dokumenty, na których podstawie 
zadeklarowałem(am) dochody, jestem zobowiązany(a) przechowywać przez okres 3 lat, a uprzedzony(a) 
o odpowiedzialności karnej z art. 233§1 Kodeksu karnego potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość 
danych zamieszczonych w deklaracji. Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia. 

 

………………………………………………………. 

/data, podpis/ 

 

III. OŚWIADCZENIE O TYTULE PRAWNYM DO LOKALU 

Oświadczam, że nie posiadam tytułu prawnego własności lokalu lub budynku mieszkalnego, ani nie posiadam 

spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego oraz żadne z ww. uprawnień nie przysługuje mojemu małżonkowi.  

Oświadczam, że zostałem(-łam) pouczony(-na) o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 6 w zw. z art. 233 § 1 

Kodeksu karnego za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

………………………………………………………. 

/data, podpis, pieczęć/ 
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IV. OŚWIADCZENIE O ZALEGŁOŚCIACH 

Oświadczam, że nie posiadam zobowiązania finansowego z tytułu najmu lokalu, bezumownego zajmowania 

lokalu lub roszczenia regresowego. 

Oświadczam, że zostałem(-łam) pouczony(-na) o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 6 w zw. z art. 233 § 1 

Kodeksu karnego za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

………………………………………………………. 

/data, podpis, pieczęć/ 

 

V. DANE DOTYCZĄCE STANU MAJĄTKOWEGO  

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: 

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

II. 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: 

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

III. Zasoby pieniężne: - środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej/obcej: 

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

- papiery wartościowe – wartość szacunkowa: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
IV. Inne dodatkowe informacje o stanie majątkowym: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Oświadczam, że zostałem(-łam) pouczony(-na) o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 6 w zw. z art. 233 § 1 

Kodeksu karnego za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

………………………………………………………. 

/data, podpis/ 

 

VI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych, takich jak: imię i nazwisko na stronach internetowych 
Urzędu Miasta w Mysłowicach oraz Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach w celu 
opublikowania listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu po przeprowadzeniu remontu przez 
przyszłego najemcę oraz listy osób, które nie zostały zakwalifikowane do zawarcia umowy najmu lokalu po 
przeprowadzeniu remontu przez przyszłego najemcę. Powyższe informacje zostaną również wywieszone na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Miasta i w Miejskim Zarządzie Gospodarki Komunalnej.   
 

Klauzula informacyjna 

Na podstawie art. 13 w zw. z art. 12 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 (dalej: RODO) informuję, że: 

• administratorem danych osobowych jest Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej przy ul. Partyzantów 21, 
41 – 400 Mysłowice; 

• posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, prawo do przenoszenia danych, 
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; 

• jeżeli rozpatrzenie sprawy będzie tego wymagało, Pani/Pana dane osobowe wraz z opisem sprawy 
przekazane mogą być odbiorcy zewnętrznemu (np. jednostce organizacyjnej Miasta Mysłowice). Dane 
osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa; 

• inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Mysłowice jest Pani Danuta Skolik adres e- mail: 
iod@mzgk.myslowice.pl, 

• okres przechowywania danych zależny jest od przedstawionej sprawy i przyporządkowanej dla niej 
zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, kategorii archiwalnej wynikającej z Instrukcji 
Kancelaryjnej; 

• administrator nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej; 

• ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO. 

 

 

………………………………………………………. 

/data, podpis/ 

 


