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Nazwisko i imię...................................			……….……......, dn. ......................................
Adres korespondencyjny:
...........................................................
...........................................................

Telefon...............................................                                                                       
Burmistrz Dębna
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 5
74-400 Dębno



I. Wnioskodawca

1.	Imię i nazwisko ...................................................................................................................................................
2.	Data urodzenia ......................................stan cywilny ........................................................................................
3.	Adres i data zameldowania na pobyt stały .........................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
4. Posiada tytuł prawny do zajmowania innego lokalu mieszkalnego – podać adres lokalu .................................
...................................................................................................................................................................................
5.	Miejsca i wysokość osiąganych dochodów:
a)	brutto ................................................................................................................................................................
(obowiązkowo potwierdzone przez zakłady pracy)
b)	brutto pomniejszone o składki ZUS i k.u.p. .....................................................................................................
(obowiązkowo potwierdzić przez zakłady pracy) pkt a i b
6.	Niepełnosprawność* ...........................................................................................................................................

II. Współmałżonek (konkubina, konkubent)

1.	Imię i nazwisko ...................................................................................................................................................
2.	Data urodzenia ....................................................................................................................................................
3.	Adres i data zameldowania na pobyt stały .........................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
4.	Posiada tytuł prawny do zajmowania innego lokalu mieszkalnego – podać adres lokalu .................................
...................................................................................................................................................................................
5.	Miejsca i wysokość osiąganych dochodów:
a)	brutto ................................................................................................................................................................
(obowiązkowo potwierdzone przez zakłady pracy)
b)	brutto pomniejszone o składki ZUS i k.u.p. .....................................................................................................
(obowiązkowo potwierdzone przez zakłady pracy)
6.	Niepełnosprawność* ...........................................................................................................................................
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III. Osoby ubiegające się o uprawnienie do wspólnego zamieszkiwania w lokalu (np. dzieci, bądź osoby pozostające pod opieką wnioskodawcy)


Imię i nazwisko

Data urodzenia
Dochód:
a)	brutto
b)	brutto pomniejszone o składki ZUS i k.u.p.
(potwierdzone stosownym dokumentem)
1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


	

IV. Osoby zamieszkujące wspólnie z wnioskodawcą

Lp.
Nazwisko i Imię
Stopień pokrewieństwa
Uwagi
1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.



9.



10.



11.




potwierdza ewidencja ludności:

WYPEŁNIA ZARZĄDCA
Najemcą lokalu przy ul. .............................................................................., z którego ubiega się wnioskodawca jest (był)..........................................................................................................................na podstawie tytułu prawnego wydanego w dn. ..................................przez .........................................................................................................................................,
Mieszkanie (właściwe zakreślić): Położone w budynku mieszkalnym przeznaczonym do rozbiórki, remontu kapitalnego.
c)	Jest rozkładowe, przechodnie, kondygnacja (I, II, III, parter, oficyna).
d)	Składa się z:
................ pokoi o pow. m2 każdego pokoju: I ..................., II ..................., III .................., IV ...................., V 
..................., IV ...................., VII ................., razem pow. mieszkalna…………………………..m2
kuchni nr I ...................., nr II ...................
Obejmuje pow. użytkową .................................... m2 
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Mieszkanie zajmowane jest:
a)	Samodzielnie
b)	Mieszkanie wyposażone jest w: instalację wodną, kanalizacyjną, gazową, co, wc, łazienkę, piece.*



        				                                                         ……………………………………….
	(podpis pracownika poświadczającego opisane informacje, pieczęć zarządcy)

Podając dane osobowe w zakresie: numeru telefonu i adresu e-mail wnioskodawca oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie ww. swoich danych osobowych w celu przekazywania przez Urząd informacji związanych z prowadzonym postępowaniem na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).


1.  a)  najemcą lokalu socjalnego z zastrzeżeniem art.14 ust.1 Ustawy może zostać osoba nie posiadająca tytułu prawnego do lokalu,  
         której dochody brutto w gospodarstwie domowym w 6-miesięcznym okresie poprzedzającym najem nie przekraczały 75%  
         najniższej emerytury  w gospodarstwie jednoosobowym lub 50% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym i 
         zamieszkująca w lokalu,  w którym przypada mniej niż 5 m2 powierzchni mieszkalnej na uprawnioną do zamieszkania osobę.
         W przypadku orzeczenia przez sąd   uprawnień do lokalu socjalnego, umowę na taki lokal zawiera się w pierwszej kolejności .
  Umowy najmu lokalu socjalnego zawiera się na okres do dwóch lat. W przypadku udokumentowania dochodów uprawniających     
  do lokalu socjalnego umowa najmu może być przedłużona na kolejny okres. 
    b)  o lokal socjalny z zasobów mieszkaniowych gminy mogą ubiegać się osoby opuszczającej dom dziecka, rodzinę zastępczą lub         
inną placówkę opiekuńczo – wychowawczą w wyniku osiągnięcia pełnoletniości, a zamieszkujących na terenie gminy na pobyt   stały przed umieszczeniem w domu dziecka, rodzinie zastępczej lub innej placówce opiekuńczo – wychowawczej i nie mają  możliwości powrotu do lokalu, w którym są zameldowani na pobyt stały.

	Najemcą lokalu mieszkalnego może zostać osoba zamieszkująca w lokalu,  w którym przypada mniej niż 5 m2 powierzchni        

        mieszkalnej na uprawnioną do zamieszkania osobę a dochody brutto w gospodarstwie domowym w okresie 6-miesięcznym   
         poprzedzającym złożenie wniosku, nie przekraczały 200% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub 100 %  
         najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.
	


*dotyczy osób niepełnosprawnych (podać imię i nazwisko) całkowicie niezdolnych do samodzielnego poruszania się bez wózka   
   inwalidzkiego – fakt ten należy udokumentować.
                
             Złożenie przez wnioskodawcę oświadczeń zawierających nieprawdziwe dane lub zatajenie danych dotyczących własnej sytuacji      
              mieszkaniowej i materialnej w zakresie wymaganym uchwałą niezbędnych do zawarcia umowy najmu lokalu skutkuje                      
             odstąpieniem od realizacji wniosku.
              
                                                                Oświadczenie wnioskodawcy :
              
 - nie posiadam tytułu prawnego do zajmowania innego lokalu, budynku,
 - nie została na moją rzecz ustanowiona jakakolwiek służebność osobista, gruntowa lub dożywocie,
 - nie jestem właścicielem, użytkownikiem, najemcą lub dzierżawcą jakiejkolwiek nieruchomości lub działki gruntowej, 
 - zobowiązuje się do informowania pracownika ds. lokalowych Urzędu Miejskiego w Dębnie o zmianie danych podanych 
    we wniosku. 
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Podając dane osobowe w zakresie: numeru telefonu i adresu e-mail wnioskodawca oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie ww. swoich danych osobowych w celu przekazywania przez Urząd informacji związanych z prowadzonym postępowaniem na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).



….......................................
                                                                                               (podpis wnioskodawcy)


Objaśnienia do deklaracji o dochodach

             Za dochód uważa się wszelkie przychody wnioskodawcy i wszystkich osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszone o:
	koszty uzyskania przychodów,
	podatek dochodowy od osób fizycznych;

składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, 
	składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu 
w Narodowym Funduszu Zdrowia;

świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, 
dodatki dla sierot zupełnych, 
jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, 
dodatki z tytułu urodzenia dziecka, 
pomoc w zakresie dożywiania, 
zasiłki pielęgnacyjne, zasiłki okresowe z pomocy społecznej, 
jednorazowe świadczenia pieniężne i wartości świadczeń w naturze z pomocy społecznej, 
zapomogę pieniężną,
	nagrody jubileuszowe wynikające ze stosunku pracy.



Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych
Zgodnie z art. 13, 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 osobowych), zwanego dalej Rozporządzeniem, informuję, iż:
	Administratorem Pani/Pana danych jest Burmistrz Dębna;
	Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za pomocą adresu: rodo@debno.pl;
	Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z prawem, tj. na podstawie: Art. 6 ust. 1 lit. c, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 15 ust. 1 i następne ustawy o samorządzie gminnym;
	Gmina Dębno przetwarza dane osobowe radnych, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania;
	Gmina Dębno nie przetwarza szczególnych kategorii danych radnych;
	Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
	Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 (Dz. U. z 2011, poz. 67) w sprawie instrukcji kancelaryjnej , jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów państwowych oraz ustawy o samorządzie gminnym;
	Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

Posiada Pani/Pan:
	Prawo dostępu do danych osobowych;
	Prawo do sprostowania danych – art. 16 RODO
	Prawo ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO
	Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – art. 21 RODO;
	Prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, lub art. 9, ust. 2 lit. a RODO.
	Prawo do przenoszenia danych – art. 20 RODO;
	Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
	Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.



