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ADNOTACJE URZĘDU                                                                  Numer sprawy……………………………………. 

 

URZĄD MIASTA I GMINY W  

KĄTACH WROCŁAWSKICH 

ul. Rynek – Ratusz 1 pok. nr 8 

55-080 Kąty Wrocławskie 

 

UWAGA: 

- wniosek należy wypełnić WIELKIMI literami, bez skreśleń i poprawek, po zapoznaniu się z pouczeniem, 

- pola wyboru należy zaznaczyć znakiem X, stawiając go w jednym, właściwym kwadracie. 

 

WNIOSEK O UJĘCIE NA LIŚCIE OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O 

ZAWARCIE W …………. ROKU UMOWY NAJMU LOKALU 

WCHODZĄCEGO W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY 

 

A. WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA (patrz pouczenie dołączone do wniosku) 

 Dane wnioskodawcy 

Nazwisko: Imię: 

Stan cywilny: Nazwisko rodowe: 

Telefon kontaktowy1: E-mail1: 

Adres zamieszkiwania 

Miejscowość: Kod pocztowy: 

Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 

Adres zameldowania (wypełnić w przypadku gdy jest inny niż adres zamieszkiwania) 

Miejscowość: Kod pocztowy: 

Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 

Adres korespondencyjny (wypełnić w przypadku, gdy jest inny niż adres zamieszkiwania, lub gdy wnioskodawca jest osobą 

bezdomną) 

Miejscowość: Kod pocztowy: 

Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 

                                                           
1 Dane nieobowiązkowe, jednakże ich podanie może umożliwić przekazanie niezbędnych informacji bez konieczności osobistego stawiennictwa 

wnioskodawcy w Urzędzie 

 

 

 

Pieczęć wpływu   



Strona 2 z 22 
 

1. INFORMACJE DOTYCZĄCE OSÓB OBJĘTYCH WNIOSKIEM 

Lp. Imię i Nazwisko Stan cywilny 

(panna, kawaler, 

mężatka, żonaty, 

wdowa, wdowiec, 

rozwiedziona, 

rozwiedziony, 

orzeczona separacja) 

Stosunek pokrewieństwo 

wobec wnioskodawcy 

(żona/mąż, 

konkubina/konkubent, 

córka/syn, pasierbica/pasierb, 

matka/ojciec, teściowa/teść, 

siostra/brat, synowa/zięć, 

wnuczka/wnuk, dalsza rodzina, 

osoba obca) 

Źródło dochodu 2 (dochód z pracy 

stałej/sezonowej, umowy zlecenia, 

świadczenia z ZUS, zasiłki z Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach 

Wrocławskich, Powiatowego Urzędu 

Pracy, stypendia, pomoc 

rodziny/znajomych, dochody z 

działalności gospodarczej, alimenty) 

PESEL Posiadany stopień 

niepełnosprawności 3 

(umiarkowany, znaczny, 

dziecko niepełnosprawne 

do 16 roku życia) 

1.    WNIOSKODAWCA              

2.                  

3.                  

4.                  

5.                  

6.                  

7.                  

8.                  

9.                  

10.                  

 

                                                           
2 Należy wymienić wszystkie źródła dochodu uzyskiwanego przez ostatnie trzy miesiące poprzedzające złożenie wniosku. Dochód zgodnie z definicją 
3 Punkty za niepełnosprawność zostaną naliczone wyłącznie w przypadku przedstawienia aktualnego orzeczenia 
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2. Oświadczenie o uzyskanych dochodach w okresie trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku. 

Lp. Imię i Nazwisko 
Miejsce pracy - nauki4 

(Nazwa firmy/szkoły, adres, kontakt tel.) 
Wysokość dochodu w PLN 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

RAZEM DOCHÓD GOSPODARSTWA DOMOWEGO :  

ŚREDNI DOCHÓD Z OSTATNICH 3 MIESIĘCY NA 1 CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO:  

ŚREDNI MIESIĘCZNY DOCHÓD Z OSTATNICH 3 MIESIĘCY NA 1 CZŁONKA GOSPODARSTWA 

DOMOWEGO : 
 

Składając osobiście powyższe informacje, oświadczam, że jest mi wiadomo, że dokumenty, na podstawie których zadeklarowałem(am) dochody, jestem zobowiązany(a) 

przechowywać przez okres 3 lat i jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Objaśnienia: 

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 zgodnie z zapisem ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o dodatkach mieszkaniowych (DZ.U.2019.2133 z późn. zm.)  

UWAGA: Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość dochodów z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku przez 

wszystkie osoby zgłoszone we wniosku, np.: 
− roczną deklarację podatkową wraz z potwierdzeniem złożenia w urzędzie skarbowym,  

− zaświadczenie o dochodach od pracodawcy wg załączonego wzoru,  

− decyzję ZUS ustalającą wysokość renty lub emerytury (w przypadku emerytów i rencistów), 

− zaświadczenie z PUP o wysokości pobranego zasiłku (w przypadku jego pobierania) ,  

                                                           
4 Wymienić oddzielnie każde źródło dochodu 

− zaświadczenie ze szkoły o wysokości stypendium (w przypadku jego pobierania), 

− decyzję GOPS ustalającą wysokość przyznanych świadczeń (w przypadku korzystania z nich, min.     

.zasiłki, FA, dodatek mieszkaniowy i inne),  

− wyrok sądu ustalający wysokość alimentów
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3. Wnioskodawca zamieszkuje w granicach administracyjnych gminy Kąty Wrocławskie 

󠅤 mniej niż 2󠅤 lata 

󠅤 od 2 do 4 lat 

󠅤 od 4 do 7 lat 

󠅤 powyżej 7 lat 

UWAGA: 

Punkty za zamieszkiwanie w granicach administracyjnych gminy Kąty Wrocławskie zostaną naliczone wyłącznie w 

przypadku przedstawienia przez wnioskodawcę zaświadczenia o zameldowaniu, umowy najmu lokalu lub 

zaświadczenia z urzędu skarbowego poświadczającego okres rozliczania podatku na terenie gminy. 

 

 

4. Liczba dzieci w rodzinie wnioskodawcy, faktycznie z nim zamieszkujących: 

 w wieku do 18 roku życia  ……….. 

 w wieku od 18 do 25 roku życia ………, w tym uczących się ………. 

UWAGA: 

W przypadku dzieci w wieku pomiędzy 18 a 25 rokiem życia, punkty zostaną naliczone tylko w przypadku 

przedstawienia przez wnioskodawcę zaświadczenia o pobieraniu nauki. 

 

5. Wśród osób objętych wnioskiem są osoby (rodzice lub opiekunowie prawni) wychowujące czworo lub więcej 

dzieci w wieku do 18 roku życia, a w przypadku dzieci uczących się do 2󠅤5 roku życia? 

󠅤TAK                  󠅤NIE 

 

6. Wnioskodawca samotnie wychowuje dziecko w wieku do 18. roku życia (w zależności od okoliczności należy 

załączyć, np.: kopię wyroku orzekającego rozwód, separację, alimenty lub kopię aktu zgonu drugiego rodzica bądź 

odpisu zupełnego aktu urodzenia dziecka) 

󠅤TAK                  󠅤NIE 

 

7. Wnioskodawca samotnie wychowuje uczące się dziecko w wieku od 18. do 2󠅤5. roku życia (w zależności od 

okoliczności należy załączyć, np.: kopię wyroku orzekającego rozwód, separację, alimenty lub kopię aktu zgonu 

drugiego rodzica bądź odpisu zupełnego aktu urodzenia dziecka) 

󠅤TAK                  󠅤NIE 

 

8. Wnioskiem objęta jest osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności, która powinna zamieszkiwać w 

lokalu dostosowanym do potrzeb osoby niepełnosprawnej, ze względu na: 

󠅤 poruszanie się na wózku inwalidzkim 

󠅤 wynikający z orzeczenia o niepełnosprawności wymóg zamieszkiwania w oddzielnym pokoju 

󠅤 poruszanie się o kulach lub balkoniku 

󠅤 inny powód (proszę podać jaki) …………………………………………. 

󠅤 nie dotyczy 
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9. Wnioskodawca jest ofiarą przemocy w rodzinie? 

󠅤TAK                  󠅤NIE 

 

UWAGA: Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wystawieniu "Niebieskiej Karty" lub prawomocny wyrok skazujący 

sprawcę przemocy.  

Punkty naliczane są w przypadku, gdy w roku, w którym składany jest wniosek lub w okresie 24 miesięcy poprzedzających 

rok, w którym ustalany jest projekt listy, sporządzona została Niebieska Karta lub zapadł wyrok skazujący sprawcę 

przemocy. 

 

10. Lata, w których wnioskodawca ubiegał się o pomoc mieszkaniową w formie objęcia roczną listą socjalną lub 

mieszkalną: 

󠅤2019         󠅤2018             󠅤2017          󠅤2016          󠅤2015        󠅤.….….….. 

   

UWAGA: Do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających ubieganie się o wyżej wskazaną pomoc 

mieszkaniową. W przypadku, gdy wnioskodawca ubiegał się o pomoc mieszkaniową, a nie posiada dokumentów 

potwierdzających ten fakt, powinien zwrócić się do Urzędu o potwierdzenie tej okoliczności. 

 

11. Wnioskodawca został skreślony z listy socjalnej lub komunalnej? 

󠅤TAK                  󠅤NIE 

Jeśli tak to z jakiego powodu? .................................................................….….….….….…....….….….…....... ........................... 

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

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

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

 

12. Wnioskodawca zbył prawa do domu lub mieszkania, w okresie pięciu lat przed złożeniem wniosku? 

󠅤TAK                  󠅤NIE 

Proszę krótko opisać okoliczności zbycia 

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

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

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

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

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

13. Wnioskodawca zamieszkuje od minimum trzech lat kalendarzowych w lokalu o złym stanie technicznym 

󠅤TAK                  󠅤NIE 

 

UWAGA: punkty za zły stan techniczny zajmowanego lokalu zostaną naliczone w przypadku przedstawienia 

przez wnioskodawcę potwierdzającej ten stan rzeczy ekspertyzy sporządzonej przez rzeczoznawcę z 

uprawnieniami budowlanymi 

 

14. Czy wnioskodawca rozlicza się z podatku dochodowego w Gminie Kąty Wrocławskie? 

󠅤TAK                  󠅤NIE 

 

Jeżeli tak to od ilu lat? ............... 

Jeżeli nie to czy zamierza rozliczać się z podatku dochodowego w gminie Kąty Wrocławskie?  

󠅤TAK                  󠅤NIE 

 

(Punkty za rozliczanie się z podatku dochodowego zostaną przyznane tylko w przypadku dostarczenia zaświadczenia lub 

kopii rocznej deklaracji PIT z potwierdzeniem złożenia do Pierwszego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu. Punkt za zamiar 

rozliczanie się z podatku dochodowego zostaną przyznane tylko w przypadku dostarczenia zaświadczenia o złożeniu 

stosownego wniosku/deklaracji w Pierwszym Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu.)  
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15. Czy małżonek/partner/konkubent wnioskodawcy rozlicza się z podatku dochodowego w Gminie Kąty 

Wrocławskie? 

󠅤TAK                  󠅤NIE 

 

Jeżeli tak to od ilu lat? ............... 

Jeżeli nie to czy zamierza rozliczać się z podatku dochodowego w gminie Kąty Wrocławskie?  

 

󠅤TAK                  󠅤NIE 

 

(Punkty za rozliczanie się z podatku dochodowego zostaną przyznane tylko w przypadku dostarczenia zaświadczenia lub 

kopii rocznej deklaracji PIT z potwierdzeniem złożenia do Pierwszego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu. Punkt za zamiar 

rozliczanie się z podatku dochodowego zostaną przyznane tylko w przypadku dostarczenia zaświadczenia o złożeniu 

stosownego wniosku/deklaracji w Pierwszym Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu.) 

 

16. Czy inne osoby osiągające dochody objęte wnioskiem rozliczają się z podatku dochodowego w Gminie Kąty 

Wrocławskie? 

󠅤TAK                  󠅤NIE 

 

Jeżeli tak to kto? ......................................................... 

Jeżeli nie to czy zamierza rozliczać się z podatku dochodowego w gminie Kąty Wrocławskie?  

󠅤TAK                  󠅤NIE 

 

(Punkty za rozliczanie się z podatku dochodowego zostaną przyznane tylko w przypadku dostarczenia zaświadczenia lub 

kopii rocznej deklaracji PIT z potwierdzeniem złożenia do Pierwszego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu. Punkt za zamiar 

rozliczanie się z podatku dochodowego zostaną przyznane tylko w przypadku dostarczenia zaświadczenia o złożeniu 

stosownego wniosku/deklaracji w Pierwszym Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu.) 

 

 

  

17. Informacja o pobieranych świadczeniach i zasiłkach (wypełnić w przypadku otrzymywania) 

Oświadczam, że otrzymuję, bądź osoby objęte wnioskiem otrzymują: 

 Zasiłek stały z instytucji pomocy społecznej; 

 Zasiłek okresowy z instytucji pomocy społecznej; 

 Zasiłek rodzinny; 

 Dodatek do zasiłku rodzinnego; 

 Świadczenie rodzicielskie z tytułu urodzenia/przysposobienia/objęcia 

opieką dziecka; 

 Zasiłek macierzyński; 

 Świadczenie pielęgnacyjne; 

 Renta; 

 Emerytura;  

UWAGA! Należy dołączyć dokumenty potwierdzające pobieranie 

świadczenia 

 Alimenty zasądzone prawomocnym wyrokiem sądu; 

 Alimenty dobrowolne; 

 Świadczenie z funduszu alimentacyjnego; 

 Świadczenie dla wychowanków pieczy zastępczej placówek 

wychowawczo-opiekuńczych; 

 Zasiłek dla osoby zarejestrowanej jako bezrobotna; 

 Stypendium socjalne/specjalne/naukowe; 

 Inne: ……………….…………………………………................ 
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19. Czy wnioskodawca lub inne osoby objęte wnioskiem hoduje/ą zwierzęta? 

󠅤TAK                  󠅤NIE 

 

Jeżeli tak to jakie? ..................................................................................................................................................... ...................... 

 

Jeżeli tak to czy zamierza zabrać swoje zwierzęta ze sobą i kontynuować hodowle w wnioskowanym lokalu?  

󠅤TAK                  󠅤NIE 

Oświadczam, że wraz ze mną w lokalu przy ul. ……………………….………….……………………… 

zamieszkuje …….. osób. 

20. Osoby zgłoszone przez wnioskodawcę do pozostania w dotychczasowym lokalu. 

Lp. Imię i nazwisko Stosunek pokrewieństwo wobec wnioskodawcy 

(żona/mąż, konkubina/konkubent, córka/syn, 

pasierbica/pasierb, matka/ojciec, teściowa/teść, 

siostra/brat, synowa/zięć, wnuczka/wnuk, dalsza rodzina, 

osoba obca) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

18. Informacja o zwierzętach domowych osób objętych wnioskiem (wypełnić w przypadku posiadania zwierząt i 

zamiarem zabrania poniższych do wnioskowanego lokalu) 

Oświadczam, że posiadam bądź osoby objęte wnioskiem posiadają następujące zwierzęta: 

 PIES …………………………………………………………….. 

 KOT …….…. 

 CHOMIK ………… 

 KANAREK ……… 

 KRÓLIK ……… 

 MYSZ …………… 

  

UWAGA! W przypadku psów należy podać również rasę psa! 

 PAPUGA ………… 

 RYBKI proszę podać wielkość akwarium ……….. 

 SZCZUR ………… 

 SZYNSZYLA ……………… 

 ŻÓŁW …………… 

 Inne: jakie? …………………… ile sztuk ?……….. 
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21. OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM OSÓB OBJĘTYCH WNIOSKIEM5 

O posiadaniu/nieposiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości 

 Oświadczam, że ani ja, ani żadna z pełnoletnich osób wspólnie ubiegających się o przyznanie lokalu, nie posiada 

tytułu prawnego do nieruchomości. 

 Oświadczam, że posiadam lub pełnoletnia osoba wspólnie ubiegająca się o przyznanie lokalu, posiada tytuł 

prawny do lokalu lub budynku mieszkalnego (w przypadku zaznaczenia należy wypełnić tabelę poniżej) 

1.  

Imię i nazwisko właściciela  Rodzaj nieruchomości (dom, mieszkanie, pole, itd.) Tytuł prawny 

Adres i powierzchnia Szacunkowa wartość nieruchomości Numer księgi wieczystej6 

2.  

Imię i nazwisko właściciela  Rodzaj nieruchomości (dom, mieszkanie, pole, itd.) Tytuł prawny 

Adres i powierzchnia Szacunkowa wartość nieruchomości Numer księgi wieczystej6 

3.  

Imię i nazwisko właściciela  Rodzaj nieruchomości (dom, mieszkanie, pole, itd.) Tytuł prawny 

Adres i powierzchnia Szacunkowa wartość nieruchomości Numer księgi wieczystej6 

4.  

Imię i nazwisko właściciela  Rodzaj nieruchomości (dom, mieszkanie, pole, itd.) Tytuł prawny 

Adres i powierzchnia Szacunkowa wartość nieruchomości Numer księgi wieczystej6 

5.  

Imię i nazwisko właściciela  Rodzaj nieruchomości (dom, mieszkanie, pole, itd.) Tytuł prawny 

Adres i powierzchnia Szacunkowa wartość nieruchomości Numer księgi wieczystej6 

 Inne dodatkowe informacje o stanie majątkowym: 

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

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

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

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

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

                                                           
5 Należy uwzględnić majątek objęty współwłasnością ustawową oraz majątek osobisty 
6 Wypełnić w przypadku gdy w polu „Tytuł prawny” wpisano „własność” 
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Składniki mienia ruchomego: 

LP. IMIĘ I 

NAZWISKO 

WŁAŚCICIELA 

RODZAJ (Pojazdy 

mechaniczne, maszyny, 

inne przedmioty 

wartościowe) 

MARKA/ 

MODEL 

ROK 
PRODUKCJI 

DATA 
NABYCIA LUB 

SPOSÓB 

WEJŚCIA W 

POSIADANIE 

SZACUNKOWA 

WARTOŚĆ 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

 

LP. IMIĘ I NAZWISKO 

WŁAŚCICIELA 

RODZAJ (środki pieniężne, 

papiery wartościowe, 

oszczędności, lokaty, itd.) 

DATA NABYCIA LUB 

SPOSÓB WEJŚCIA W 

POSIADANIE 

KWOTA LUB 

SZACUNKOWA 

WARTOŚĆ 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      
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23. INNE OKOLICZNOŚCI, KTÓRE CHCE PODAĆ WNIOSKODAWCA: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

22. Informacja o miejscowościach w których winien znajdować się wnioskowany lokal 

Oświadczam, że przyjmę lokal w następującej miejscowości na terenie Gminy Kąty Wrocławskie: 

 W KAŻDEJ, NIE MAM PREFERENCJI 

 KĄTY WROCŁAWSKIE 

 SMOLEC 

 GNIECHOWICE  

UWAGA! W przypadku wyboru pojedynczej miejscowości należy 

opisać czym się motywuje swój wybór! 

 INNEJ, JAKIEJ? ……………………………………….. 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………….. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Oświadczam, że informacje podane we wniosku są zgodne z prawdą i jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że podanie nieprawdziwych danych 

skutkować może odpowiedzialnością karną z art. 286 § 1 Kodeksu karnego stanowiącego: „Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej 

doprowadza inna osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania 

błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”. 

 

Oświadczam, że zostałem poinformowany o tym, że pozytywne rozpatrzenie niniejszego wniosku wiąże się z podaniem do publicznej wiadomości 

Imienia i Nazwiska w formie wywieszenia listy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy.  

 

Złożenie przez wnioskodawcę oświadczeń zawierających nieprawdziwe dane lub zatajenie danych dotyczących własnej sytuacji mieszkaniowej i 

materialnej w zakresie wymaganym uchwałą Rady Miejskiej ……………………………………. niezbędnych do zawarcia umowy najmu lokalu, 

skutkuje odstąpieniem od realizacji wniosku. 

 

Data i czytelne podpisy wnioskodawcy oraz wszystkich pełnoletnich osób wspólnie ubiegających się o 

przyznanie lokalu 

1) 2) 

data podpis data podpis 

3) 4) 

data podpis data podpis 

5) 6) 

data podpis data podpis 

7) 8) 

data podpis data podpis 

9) 10) 

data podpis data podpis 
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B. WARUNKI MIESZKANIOWE WNIOSKODAWCY - WYPEŁNIA ADMINISTRATOR, 

ZARZĄDCA BUDYNKU, A W PRZYPADKU JEGO BRAKU WŁAŚCICIEL LOKALU  

 nie dotyczy  

(proszę zaznaczyć jeśli osoba jest bezdomna/przebywa w zakładzie karnym/areszcie 

śledczym i wypełnić oświadczenie osoby nieposiadającej stałego miejsca 

zamieszkania/zameldowania) 

1. ADRES LOKALU 

IMIĘ I NAZWISKO WNIOSKODAWCY  

Miejscowość: Kod pocztowy: 

Ulica: Nr budynku Nr lokalu 

Wnioskodawca zamieszkuje w lokalu od (proszę podać datę): Łącznie z wnioskodawcą w lokalu zamieszkuje (proszę podać 

liczbę osób): 

Tytuł prawny, na podstawie którego wnioskodawca zamieszkuje w lokalu: 

 własność 

 najem wolnorynkowy 

 najem socjalny lokalu komunalnego 

 najem lokalu komunalnego – mieszkalnego 

 dzierżawa 

 użyczenie całego lub części lokalu 

 prawo spółdzielcze lokatorskie 

 prawo spółdzielcze własnościowe 

 podnajem 

 decyzja administracyjna o przydziale z ........... r. 

 jako członek rodziny 

 inny, jaki................................... 

(poniższej tabeli nie wypełniać w przypadku, gdy wnioskodawca zamieszkuje (przebywa) w mieszkaniu chronionym, 

treningowym, schronisku, lokalu rodziny zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej, hotelu, 

DPS-ie, altanie na Rodzinnym Ogrodzie Działkowym, zakładzie karnym, areszcie śledczym oraz części lokalu zajmowanego na 

podstawie umowy użyczenia) 

2. STRUKTURA LOKALU 

POMIESZCZENIE 
IMIĘ I NAZWISKO 

UŻYTKOWNIKA 
 

POWIERZCHNIA 

W M2 
ILOŚĆ OSÓB 
ZAMIESZKUJĄCYCH 

POMIESZCZENIE 
POWIERZCHNIA 

W M2 

POKÓJ NR 1    KUCHNIA  

POKÓJ NR 2    PRZEDPOKÓJ  

POKÓJ NR 3    ŁAZIENKA  

POKÓJ NR 4    W.C.  

POKÓJ NR 5    ŁAZIENKA + W.C.  

POKÓJ NR 6      

POKÓJ Z ANEKSEM 

KUCHENNYM 
     

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA POKOI:  ŁĄCZNA POWIERZCHNIA 

CAŁEGO LOKALU: 
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3. STAN TECHNICZNY LOKALU 

Zasób (gminny, spółdzielczy, prywatny, inny): Kondygnacja: 

Opinia o stanie technicznym: 

Rodzaj ogrzewania:  

 brak 

 gazowe 

 piec w lokalu  

 kotłownia zewnętrzna 

 elektryczne 

 inne: …………………………………………….. 

Wyposażenie w instalacje:  

 wodna 

 kanalizacyjna 

 gazowa 

 centralne ogrzewanie 

 inne: …………………………………… 

Inne: 

4. DODATKOWE INFORMACJE  

Co najmniej 3-miesięczne zaległości w opłatach za użytkowanie lokalu: 

Jeśli wnioskodawca posiada zadłużenie:  

 Czy zostało zawarte porozumienie w sprawie spłaty  

zadłużenia w ratach 

Jeśli TAK to kiedy? …….….…… i z jakim terminem spłaty?…….….. 

 Czy wnioskodawca wywiązuje się z porozumienia 

Czy została wypowiedziana umowa najmu? 

 Jeśli TAK, to z jakiego powodu? ………………………………… 

…………………………………….….……………………………… 

Czy został złożony pozew o eksmisję? 

Prawomocny wyrok eksmisyjny bez prawa do lokalu socjalnego? 

Prawomocny wyrok eksmisyjny z prawem do lokalu socjalnego? 

Samowolne zajęcie lokalu (kiedy? ………………………) 

Uciążliwość dla innych lokatorów 

 Jeśli TAK, to na czym polegały wykroczenia przeciwko porządkowi 

domowemu …………………………………………………………… 

…………………………………….….……………………………… 

 TAK               NIE 

 TAK               NIE 

 TAK               NIE 

 TAK               NIE 

 TAK               NIE 

 TAK               NIE 

 TAK               NIE 

 TAK               NIE 

 TAK               NIE 

 TAK               NIE 

 

Oświadczam, że dane zawarte powyżej są zgodne z prawdą i poświadczam to: 

 działając jako właściciel nieruchomości                  wykonując umowę o zarządzanie nieruchomością 

Data Podpis właściciela /pieczątka i podpis zarządcy / administratora budynku 
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C. INNE INFORMACJE O WNIOSKODAWCY (wypełnić, jeśli dotyczy)     

          

1. (Punkt wypełnia ośrodek, schronisko lub GOPS)                                                                   nie dotyczy 

Wnioskodawca jest osobą przebywającą:  

 w ośrodku interwencji kryzysowej      

 w ośrodku dla osób samotnie wychowujących dzieci i kobiet w ciąży 

 w schronisku 

 w schronisku po zrealizowaniu co najmniej połowy indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności 

 w hostelu dla osób uzależnionych po zrealizowaniu co najmniej połowy indywidualnego programu wychodzenia 

z bezdomności 

 poza placówką instytucjonalną, w warunkach niemieszkalnych, po zrealizowaniu co najmniej połowy 

indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności 

W ośrodku / schronisku / poza placówką instytucjonalną wnioskodawca przebywa: 

 sam               z jednym dzieckiem        z …….. dzieci       

 

W ośrodku / schronisku / w stanie bezdomności poza placówką instytucjonalną wnioskodawca przebywa od dnia 

................................... (dd-mm-rr)  

Wnioskodawca przebywa w schronisku na podstawie skierowania Ośrodka Pomocy Społecznej w 

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

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

 

 

 

 

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

pieczęć ośrodka / schroniska / GOPS                                 data i podpis przedstawiciela ośrodka/schroniska/GOPS 
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2. (Punkt wypełnia koordynator pieczy zastępczej)                                                                    nie dotyczy 

 

Wnioskodawca jest pełnoletnim wychowankiem obecnie przebywającym w rodzinnej pieczy zastępczej, którą 

zamierza opuścić, nie przekroczył 25. roku życia i nie ma możliwości powrotu do domu rodzinnego: 

  TAK               NIE 

Adres zamieszkania przed umieszczeniem w pieczy zastępczej  

 

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

 

 

 

 

 

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

pieczęć                                                                                           data i podpis koordynatora pieczy zastępczej  

 

3. (Punkt wypełnia dyrektor placówki opiekuńczej)                                                                  nie dotyczy 

 

Wnioskodawca jest pełnoletnim wychowankiem obecnie przebywającym w instytucjonalnej pieczy 

zastępczej, którą zamierza opuścić, nie przekroczył 25. roku życia i nie ma możliwości powrotu do domu 

rodzinnego:  

 

 TAK               NIE 

Adres zamieszkania przed umieszczeniem w pieczy zastępczej  

 

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

 

 

 

 

 

 

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

pieczęć placówki opiekuńczej                                                        data i podpis dyrektora placówki opiekuńczej 
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SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA 

TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ GMINĘ KĄTY WROCŁAWSKIE 

 

TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA 

Administratorem przetwarzającym dane osobowe jest Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Z administratorem można skontaktować 

się: 

 telefonicznie – 71 390 72 00; 

 pisemnie – urzad@katywroclawskie.pl; 

 osobiście lub pisemnie – ul. Rynek-Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie 
 

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH 

Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się: 

 telefonicznie – 513 850 227; 

 pisemnie – rodo@katywroclawskie.pl  
 

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA ORAZ KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH 

Dane osobowe przetwarzane są lub będą: 

 w celu jednoznacznej identyfikacji wnioskodawcy na podstawie Kodeksu Postępowania Administracyjnego w zakresie:  

- imię, nazwisko, adres zamieszkania; 

 w celu prowadzenia niezbędnej komunikacji na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, w zakresie:  

- e-mail, telefon, adres do korespondencji; 

 w celu ustalenie faktycznego budżetu gospodarstwa domowego na podstawie uchwały rady gminy w zakresie i ustawy o ochronie 

praw lokatorów w mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego w zakresie:  

- (wnioskodawca i członkowie gospodarstwa domowego) dane identyfikacyjne, stan cywilny, pokrewieństwo, wysokość dochodów 

i ich źródło, stopień niepełnosprawności; wartość posiadanych ruchomości i nieruchomości; 

  w celu określenia uprawnień do naliczenia punktów na podstawie uchwały rady gminy w zakresie:  

- czas zamieszkiwania w gminie Kąty Wrocławskie; liczba dzieci w wieku poniżej 18 lat i między 18 a 25 lat; zaświadczenie o 

pobieraniu nauki dzieci w wieku 18 – 25 lat; dokumenty poświadczające samotne wychowywanie dzieci; informacje dotyczące 

Niebieskiej Karty; skreślenie z listy komunalnej lub socjalnej; zbycie prawa do mieszkania lub domu w okresie ostatnich 5 lat; 

informacje dotyczące złego stanu lokalu zamieszkiwanego od 3 lat; rozliczanie podatku w gminie Kąty Wrocławskie; pobierane 

świadczenia i zasiłki; obecny stan i powierzchnia zamieszkiwanego lokalu; zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami od zarządcy 

obecnego lokalu; zaświadczenie z ośrodka, schroniska lub OPS dotyczące miejsca pobytu; zaświadczenie dot. pieczy zastępczej;  

 w celu określenia wymagań dotyczących lokalu na podstawie uchwały rady gminy w zakresie: 

- informacje dotyczące posiadanych zwierząt; liczba członków gospodarstwa domowego. 

 

WYMOGI I KONSEKWENCJE 

1. Podanie danych osobowych wskazanych we wniosku (po za oznaczonymi *) jest niezbędne. W przypadku podania niekompletnych danych 

wniosek nie zostanie rozparzony.  

2. Podanie danych osobowych oznaczonych „*” nie jest obowiązkowe jednak znacznie ułatwi rozpatrzenie złożonego wniosku. 

 

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH 

Dane osobowe wszystkich osób wskazanych we wniosku pobierane są bezpośrednio od wnioskodawcy. 

 

INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH 

Odbiorcami danych osobowych mogą być jedynie upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. 
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CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia rozpatrywania wniosku, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku do zakończenia 

umowy najmu, a później będą archiwizowane przez okres 10 lat zgodnie z instrukcją archiwalną; 

 

PRAWA OSÓB FIZYCZNYCH 

1. Każda osoba fizyczna, której administrator przetwarza dane osobowe ma prawo: 

a. wycofać w dowolnym momencie zgodę na przetwarzanie danych osobowych objętych tą zgodą; 

b. otrzymać od administratora kopię swoich danych osobowych oraz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania tych danych 

osobowych;  

c. zażądać zmiany lub uzupełnienia swoich danych osobowych, które są niepoprawne, niekompletne lub nieaktualne; 

d. zażądać usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności; 

e. zażądać we wskazanym zakresie ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie 

okoliczności; 

f. zażądać przesłania swoich danych osobowych przez administratora do innego wskazanego administratora, jeżeli jest to technicznie 

możliwe i jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności; 

g. wnieść sprzeciw w stosunku do przetwarzania jej danych, jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności;  

h. nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i wywołuje wobec niej skutki prawne lub w 

inny sposób na nią wpływa; 

i. wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uważa, że realizacja prawa lub procesy przetwarzania nie są zgodne z 

obowiązującymi przepisami.  

2. Realizacja każdego żądania wymaga wcześniejszej weryfikacji tożsamości, zbadania zasadności i możliwości prawnych realizacji 

żądanego prawa. 

3. W ciągu 30 dni od złożenia żądania administrator zobowiązany jest zrealizować żądanie lub odmówić realizacji żądania.   

4. Odmowa realizacji żądania zawsze musi zawierać uzasadnienie. 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią powyższej klauzuli informacyjnej 

Data i czytelne podpisy wnioskodawcy oraz wszystkich pełnoletnich osób wspólnie ubiegających się o przyznanie 

lokalu 

1) 2) 

data podpis data podpis 

3) 4) 

data podpis data podpis 

5) 6) 

data podpis data podpis 

7) 8) 

data podpis data podpis 

9) 10) 

data podpis data podpis 
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POUCZENIE 

 

Część A, B i C – wypełnić zgodnie z wytycznymi 

WNIOSEK NALEŻY WYPEŁNIAĆ WYRAŹNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI 
 

W celu ubiegania się o najem lokalu do niniejszego wniosku należy dołączyć, jeśli dotyczy: 

 poświadczenia dotyczące uzyskiwanych dochodów z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku lub 

oświadczenie o jego braku ( dot. odrębnie wszystkich pełnoletnich osób objętych wnioskiem); 

 zaświadczenie ze szkoły o uczącym się dziecku w wieku od 18 do 25 roku życia; 

 zaświadczenie ze szkoły o wysokości stypendium (w przypadku jego pobierania); 

 decyzję GOPS ustalającą wysokość przyznanych świadczeń (w przypadku korzystania z nich);  

 wyrok sądu ustalający wysokość alimentów; 

 wyroku orzekający rozwód / separację; 

 akt zgonu drugiego rodzica bądź odpis zupełny aktu urodzenia dziecka; 

 orzeczenie o niepełnosprawności; 

 zaświadczenie o wystawieniu „Niebieskiej Karty”; 

 wyrok skazujący sprawcę przemocy; 

 decyzję ZUS ustalającą wysokość renty lub emerytury (w przypadku emerytów i rencistów); 

 zaświadczenie z PUP o wysokości pobranego zasiłku (w przypadku jego pobierania); 

 roczną deklarację podatkową wraz z potwierdzeniem złożenia w urzędzie skarbowym; 

 zaświadczenie o rozliczaniu się z podatku dochodowego w gminie Kąty Wrocławskie z Pierwszego Urzędu Skarbowego 

we Wrocławiu; 

 zaświadczenie o złożeniu wniosku/deklaracji o rozliczanie się z podatku dochodowego w gminie Kąty Wrocławskie w 

Pierwszym Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu w kolejnym okresie rozliczeniowym; 

 zaświadczenia, poświadczenia lub inne odpowiednie dokumenty potwierdzające przynależność do wspólnoty Gminy Kąty 

Wrocławskie np. zaświadczenie z miejsca pracy, uczelni, szkoły, przedszkola itp., (zameldowanie w granicach 

administracyjnych Kątów Wrocławskich jest weryfikowane przez UMiG we własnym zakresie); 

 ekspertyzę potwierdzającą zły stan techniczny lokalu sporządzoną przez rzeczoznawcę z uprawnieniami budowlanymi; 

 

I. Podstawa prawna:  

1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 

cywilnego (ze zmianami), 

2. Uchwała nr ………… ……………………………………………………… w sprawie zasad wynajmowania 

lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kąty Wrocławskie 

 

II. Do ubiegania się o zawarcie umowy uprawnia średni miesięczny dochód z okresu trzech miesięcy poprzedzających 

złożenie deklaracji przypadający na członka gospodarstwa domowego: 

1. dla umowy w ramach najmu socjalnego – nieprzekraczający: 

a) 100 % najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych, 

b) 60% najniższej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych; 

2. dla umowy w ramach najmu na czas nieoznaczony: 

a) 200 % najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych, 

b) 150 % najniższej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych; 

3. dla umowy w ramach najmu lokalu do remontu: 

a) 350 % najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych, 

b) 300 % najniższej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych. 

 

Przez dochód należy rozumieć dochód, którego definicja została określona w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach 

mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133). Dochód miesięczny gospodarstwa domowego stanowią dochody 

wnioskodawcy i członków jego rodziny zgłoszonych we wniosku do wspólnego zamieszkiwania, wykazane ze wszystkich 

źródeł ich uzyskiwania, odpowiednio udokumentowane przez wnioskodawcę. 

 

III. Procedura i zasady ustalania uprawnienia do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu i umowy najmu lokalu 

mieszkalnego. 

1. Umowy najmu mogą być zawierane z osobami, które są mieszkańcami Gminy Kąty Wrocławskie, złożyły 

wniosek o ujęcie do listy osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego lub umowy najmu 

socjalnego lokalu, spełniają kryterium dochodowe, uzyskały minimalną wymaganą liczbę punktów i zostały 

umieszczone na liście socjalnej lub mieszkaniowej. 

a) Wnioski, które zostały złożone do 30 czerwca będą brane pod uwagę przy ustalaniu listy socjalnej lub 

mieszkaniowej na rok kalendarzowy następujący po roku, w którym złożony został wniosek. 
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2. W odniesieniu do osoby prowadzącej jednoosobowe gospodarstwo domowe, ubiegającej się o zawarcie umowy 

najmu socjalnego lokalu, zwiększa się o 50% kryterium dochodowe, jeżeli jedynym źródłem jej dochodu jest 

emerytura, świadczenie przedemerytalne lub inne świadczenie z ZUS, pod warunkiem legitymowania się 

orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i 

samodzielnej egzystencji. 

3. W odniesieniu do osoby prowadzącej jednoosobowe gospodarstwo domowe, ubiegającej się o zawarcie umowy 

najmu lokalu mieszkalnego, zwiększa się o 20% kryterium dochodowe, jeżeli jedynym źródłem jej dochodu jest 

emerytura, świadczenie przedemerytalne lub inne świadczenie z ZUS, pod warunkiem legitymowania się 

orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i 

samodzielnej egzystencji. 

4. Wnioski osób, w odniesieniu do których ustalone zostanie, że są członkami wspólnoty samorządowej gminy Kąty 

Wrocławskie oraz spełniają kryterium dochodowe, poddane zostaną ocenie punktowej. W interesie 

wnioskodawcy jest, aby wszystkie zgłaszane okoliczności udokumentował on w sposób opisany na formularzu 

wniosku. Punkty przyznane zostaną tylko za zgłoszone i udokumentowane przez wnioskodawcę okoliczności. W 

przypadku pytań i wątpliwości co do sposobu wypełnienia formularza wniosku lub dokumentowania 

podnoszonych okoliczności, niezbędnej pomocy i wyjaśnień udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki 

Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich. O liczbie punktów uzyskanych w rezultacie 

rozpatrzenia wniosku wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie przez Wydział Gospodarki Komunalnej 

Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich w korespondencji skierowanej na adres podany we wniosku. 

5. Na projekcie listy socjalnej i mieszkaniowej znajdą się osoby, które uzyskały co najmniej minimalną wymaganą 

dla danej listy liczbę punktów. Minimalna wymagana liczba punktów oraz projekty rocznej listy socjalnej i 

rocznej listy mieszkaniowej zostaną ustalone zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. 

Zarządzenie zostanie opublikowane najpóźniej do 31 października roku, poprzedzającym rok na który zostaną 

ustalone listy, na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej UMIG Kąty Wrocławskie oraz w 

siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. 

6. Wnioskodawcy mogą składać uwagi i zastrzeżenia do projektów rocznych list w terminie od dnia ich 

opublikowania do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok, na który ustalane są listy. Uwagi i zastrzeżenia 

będą rozpatrywane przez Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie po zasięgnięciu opinii Komisji ds. 

Opiniowania Projektów List. 

7. Roczna lista socjalna oraz roczna lista mieszkaniowa zostaną ustalone zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy 

Kąty Wrocławskie. Wnioskodawcy zostaną poinformowani o objęciu roczną listą socjalną lub roczną listą 

mieszkaniową poprzez podanie zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do wiadomości 

publicznej. Przedmiotowe zarządzenie zostanie opublikowane najpóźniej do 31 grudnia roku, w którym złożony 

został wniosek, na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej UMiG oraz w siedzibie Urzędu Miasta 

i Gminy Kąty Wrocławskie. 

8. Wskazanie lokalu osobom ujętym na liście socjalnej lub liście mieszkaniowej będzie następować wg ilości 

uzyskanych punktów, przy uwzględnieniu rodzaju lokalu odpowiedniego dla aktualnej, w dniu złożenia oferty 

najmu, struktury rodziny wnioskodawcy. Kolejność osób umieszczonych na listach wynika z kolejności 

alfabetycznej.  

IV. W celu rozpatrzenia wniosku Komisja do spraw weryfikacji wniosków i opiniowania list może dokonać oględzin lokalu 

zajmowanego przez wnioskodawcę, a także zwrócić się do innych podmiotów (np. Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej, właściciela lub administratora lokalu, policji) o weryfikację danych przekazanych we wniosku oraz dodatkowe 

informacje na temat sytuacji osobistej, w tym na temat zachowań niezgodnych z zasadami współżycia społecznego 

dotyczących wnioskodawcy i osób objętych wnioskiem. 

  

V. Uprzedzony(a)/uprzedzeni* o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 286 Kodeksu karnego** własnoręcznym 

podpisem potwierdzam/potwierdzamy* prawdziwość danych zamieszczonych w niniejszym wniosku i jednocześnie 

przyjmuję/jemy* do wiadomości, że podanie nieprawdziwych danych skutkować może odpowiedzialnością karną z art. 

286 § 1 Kodeksu karnego oraz odmową rozpatrzenia wniosku.  
* - Niepotrzebne skreślić.  

** - „Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym 

mieniem za pomocą wprowadzania jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego 

działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”.  

 

 

Data i czytelny podpis wszystkich pełnoletnich osób objętych wnioskiem, potwierdzający:  

- złożenie wniosku,  

- zapoznanie się z ww. pouczeniem, 

- brak innych dochodów w roku ubiegłym poza wykazanymi w niniejszym wniosku i załącznikach.  
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                                               ......................... ................... 

                                                 (miejscowość)      (data) 

 

 

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

(imię i nazwisko składającego deklarację) 

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

(dokładny adres) 

 

 

 

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych dotyczących zdrowia  

(członek rodziny, osoba wspólnie zamieszkująca) 

 

 

Ja niżej podpisany .......................................................................................................... 

                (imię i nazwisko) 

wyrażam zgodę, aby dane osobowe w zakresie dotyczącym mojego stanu zdrowia były przetwarzane przez Gminę Kąty 

Wrocławskie Urząd Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich w celu zbadania uprawnień  

 

……………..…………………………………………………………………………………… (imię i nazwisko  

Wnioskodawcy)  do najmu lokalu mieszkalnego  należącego do mieszkaniowego zasobu Gminy Kąty Wrocławskie  

i rozpatrzenia jego sprawy mieszkaniowej.  

 

Zgoda może być w każdym momencie wycofana przez przesłanie pisemnego oświadczenia Administratorowi danych 

lub Inspektorowi Ochrony Danych (Dane kontaktowe poniżej).  

       

 

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

     (data i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę) 
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………………………………….  

(miejscowość i data - miesiąc słownie)  

………………………………..  

(pieczęć pracodawcy)  

TEL. ......................................  

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach 

Niniejszym zaświadcza się, że……………………………………………………………………….  

(imię i nazwisko) 

Urodzony/a dnia............................, syn*) / córka*) ……….………………………….………………………..  

                                                         (imię ojca)                  (imię matki) 

zamieszkały/a............................................................................................................................  

(dokładny adres) 

legitymujący/a się dowodem osobistym – Seria i nr  ................................. nr PESEL ........................................................ 

jest zatrudniony/a w …………………………………………………………………………………...  

(nazwa przedsiębiorstwa) 

 na stanowisku…………………………………………………………………………………………..  

(podać stanowisko lub rodzaj wykonywanej pracy) 

Na podstawie umowy o pracę zawartej w dniu ....................................... na czas określony*) / nieokreślony*) / 

wykonywania określonej pracy*) , do dnia ................................ .  

Wyżej wymieniony/a znajduje się*) / nie znajduje się*) w okresie wypowiedzenia umowy o pracę.  

Zakład pracy znajduje się*) / nie znajduje się*) w stanie likwidacji*) / upadłości*). 

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

(ewentualne uwagi) 

Miesięczny dochód wyżej wymienionego/ej z ostatnich 3 miesięcy wynosi:  

LP. MIESIĄC 

DOCHÓD 

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. 

1.    

2.    

3.    

SUMA 3 MIESIĘCY  

ŚREDNI MIESIĘCZNY   

 

Niniejsze zaświadczenie zachowuje swoją ważność do końca miesiąca w którym zostało wystawione. 

 

 

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

Pieczęć imienna i  

*) niepotrzebne skreślić                                                                                                                 podpis pracodawcy lub osoby upoważnionej 


