
…………………………………..               Zwoleń, dnia………………20…. r. 

 (imię i nazwisko)   

………………………………….. 

………………………………….. 

        (miejsce zamieszkania) 

nr tel. ……………………………. 

Urząd Miejski w Zwoleniu 

Referat Geodezji Gospodarki Gruntami, 

Rolnictwa i Mienia Komunalnego 

 

WNIOSEK 

o zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego / pomieszczenia tymczasowego 

na kolejny okres 

Proszę o przedłużenie umowy najmu zajmowanego lokalu socjalnego. 

Nr umowy najmu……………………………………………………… z dnia ……………… 

Ważnej do …………………………………………………………………………………… 

Razem ze mną w wyżej wymienionym lokalu zamieszkują niżej wymienione osoby: 

Lp. Nazwisko i imię 
Rok 

urodzenia 

Stopień 

pokrewieństwa, 

stan cywilny 

Miejsce pracy 

lub inne źródło 

przychodów 

Przychody pomniejszone 
o składki na 

ubezpieczenie emerytalne, 

rentowe i chorobowe oraz 
koszty uzyskania 

przychodu wypłacone w 

okresie ostatnich 3 
miesięcy poprzedzających 

datę złożenia wniosku 

(decyzja emerytalna, 
rentowa). 

1.   wnioskodawca  
 

 

2.     
 

 

3.     
 

 

4.     
 

 

5.     
 

 

6.     
 

 

7.     
 

 

Razem dochody gospodarstwa domowego 
 

 

 



Średni dochód na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi ……… zł miesięcznie 

………...zł 

 

W przypadku posiadania emerytury, renty, zasiłków, alimentów i innych źródeł dochodów 

należy dołączyć kserokopie decyzji ZUS, MOPS lub stosowanych zaświadczeń. 

Status osoby bezrobotnej potwierdza Powiatowy Urząd Pracy. 

 

 

 

……………………………………….   ………..………………………… 

  (zaległości czynszowe)         (podpis zarządcy budynku) 

 

 

……………………………………………. 

(czytelny podpis najemcy lokalu socjalnego) 

 

OŚWIADCZENIE: 

 

Ja niżej podpisany, pouczony o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 KK za składanie 

fałszywych zeznań, składam stosownie do art. 75 § 2 KPA, oświadczenie, iż nie posiadam 

innego lokalu mieszkalnego, tytułu prawnego do zajmowania innego lokalu mieszkalnego, 

domu. 

 

Art. 233§ 1KK 

Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym 

postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 

we wniosku dla celów związanych z ubieganiem się o przedłużenie umowy najmu lokalu 

socjalnego z zasobów Gminy Zwoleń zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o 

ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014r., poz. 1182z późn. zm.). 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 w/w Ustawy zostałem poinformowany, że: 

- administratorem zawartych we wniosku danych osobowych jest Burmistrz 

Zwolenia, 

- dane osobowe będą przetwarzane i jeśli to będzie wymagane, udostępniane 

innym odbiorcom (np. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zwoleniu, 

pracodawcy)  wyłącznie w celu rozpatrzenia przedmiotowego wniosku, 

 - posiadam prawo do dostępu treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

 

 

…………………………………………….. 

(czytelny podpis najemcy lokalu socjalnego) 

 

 

……………………………………………………… 

(seria i nr dowodu osobistego, przez kogo wydany) 

 

……………………………………… 

(podpis pracownika odbierającego) 



 

 

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

(nazwisko i imię)      (miejscowość)                (data) 

 

……………………………………….. 

 

……………………………………….. 

(adres) 

 

 

 

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

 

 

 Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu 

karnego potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość poniższych 

danych: 

a) nie posiadam/posiadam * tytułu prawnego do innego lokalu 

socjalnego, lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, 

b) gospodarstwo domowe składa się z ………… osoby/osób* , 

c) wysokość dochodu gospodarstwa domowego nie przekroczy 30% 

/50% * najniższej emerytury miesięcznie na osobę w gospodarstwie 

domowym osiągniętym w okresie ostatnich 3 miesięcy. 

 
 

 

 

…………………………………………… 

(czytelny podpis) 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić  



 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Na podstawie art. 13 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), pub. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Zwoleń (adres: Pl. Kochanowskiego 1, 

26-700 Zwoleń, telefon kontaktowy +48 48 6762210) 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na 

Administratorze. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem 

okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.  

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.  

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają 

dane osobowe w imieniu Administratora..  

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem 

- prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się 

 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych,  

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega 

Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 

profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  

      

 

 

……………………………………..     ……………………… 

Miejscowość, data       podpis 

 

mailto:inspektor@cbi24.pl

