
 

 

 

data wpływu .................................. 

 

nr rejestru ...................................... 

 

 

 

 

W N I O S E K 

o zakwalifikowanie do najmu lokalu  

z mieszkaniowego zasobu Gminy Skoczów 

 

 

 

 

 

WNIOSKODAWCA:  …………………………………………………………… 

 

 

ADRESA ZAMIESZKANIA: …………………………………………………………… 

 

 

     …………………………………………………………… 

 

 

TELEFONY:    …………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

I. PROSZĘ O ZAKWALIFIKOWANIE DO NAJMU LOKALU NIŻEJ WYMIENIONE     

    OSOBY: 

 

Lp. Nazwisko i imię Data urodzenia 
Stosunek do 

Wnioskodawcy 

1   Wnioskodawca 

2    

3    

4    

5    

6    

 

 

 

 

 

 



 

Potwierdzenie meldunku n/w osób przez komórkę ewidencji ludności: 
 

Lp. 
Imię 

i nazwisko 

Data 

urodzenia 

Data zameldowania Stopień 

pokrewieństwa pobyt czasowy pobyt stały 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

 

 

……………………………                             ………………………..…………….…………… 
                 (data)                                                                  (podpis i pieczątka przedstawiciela komórki ewidencji ludności) 
 

 

II. PROŚBĘ SWĄ MOTYWUJĘ NASTĘPUJĄCO: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość 

danych zamieszczonych we wniosku. 
 

Załączniki: 

1. Deklaracja o dochodach 

2. Oświadczenie o stanie majątkowym 

3. Informacja RODO 
 

Skoczów, dnia ……………………….                                          ………………………………………………. 

Podpis wnioskodawcy 



 

 

III. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW MIESZKANIOWYCH WNIOSKODAWCY: 

 
1. Najemcą / właścicielem mieszkania, w którym zamieszkuję jest …………………………..………… 

2. Zajmowane mieszkanie jest w dyspozycji ……………………………………………………………. 

3. Mieszkanie: 

a) położone jest w budynku mieszkalnym, niemieszkalnym, przeznaczonym do rozbiórki, remontu, 

przebudowy, inne* …………………………………………………………………………………. 

b) mieszkanie położone jest na parterze, ……… piętrze i jest wyposażone w instalację wodną, 

kanalizacyjną, elektryczną, gazową, centralnego ogrzewania, wc, łazienkę, inne* …………… 

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

c) składa się z: ……… pokoi o powierzchni każdego pokoju: 

1 - ……… m2,   2 - ……… m2,   3 - ……… m2,   4 - ……… m2, łączna pow. pokoi ……… m2  

 

oraz z kuchni: wspólnej – samodzielnej*       

 

łazienki: wspólnej – samodzielnej*        

 

wc: wspólnego – samodzielnego*  

 

* właściwe podkreślić 

 

 

IV. OPINIA O WARUNKACH MIESZKANIOWYCH, NA PODSTAWIE OGLĘDZIN     

       LOKALU DOKONANYCH PRZED PRZEDSTAWICIELI KOMISJI   

       MIESZKANIOWEJ: 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

…………………….                                       …………………………………………………………… 
              Data                                                                             podpisy osób dokonujących oględzin  

 

Punkty III-V wypełnia Komisja Mieszkaniowa 
 



 

 

V. PROPOZYCJA KOMISJI MIESZKANIOWEJ O ROZSTRZYGNIĘCIU WNIOSKU  

     WRAZ Z UZASADNIENIEM: 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

…………………….                                        
Data                                                               PODPISY CZŁONKÓW KOMISJI MIESZKANIOWEJ:  

 

 

 

1. …………………………………………… 

 

2. …………………………………………… 

 

3. …………………………………………… 

 

4. …………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 

 

........................................................ 
/miejscowość, data/ 

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

Imię i nazwisko składającego deklarację 
 

..................................................................... 
           dokładny adres 

 

..................................................................... 
                        PESEL 

 

 

D E K L A R A C J A    O    D O C H O D A C H 

 

ZA OKRES 

...................................................................................................................... 
(pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku ) 

 

 

 Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób: 

 

1. Imię i nazwisko .................................................................................................... Wnioskodawcy 

data urodzenia ................................................................... 

2. Imię i nazwisko  .................................................................... stopień pokrewieństwa................................ 

data urodzenia ...............................................  PESEL ............................................................................... 

3. Imię i nazwisko  .................................................................... stopień pokrewieństwa................................ 

data urodzenia ...............................................  PESEL ............................................................................... 

4. Imię i nazwisko  .................................................................... stopień pokrewieństwa................................ 

data urodzenia ...............................................  PESEL ............................................................................... 

5. Imię i nazwisko  .................................................................... stopień pokrewieństwa................................ 

data urodzenia ...............................................  PESEL ............................................................................... 

6. Imię i nazwisko  .................................................................... stopień pokrewieństwa................................ 

data urodzenia ...............................................  PESEL ............................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Oświadczam, że w podanym wyżej okresie dochody* moje i wymienionych wyżej kolejno 

członków mojego gospodarstwa domowego wyniosły: 

* Za dochód uważa się wszelkie przychody brutto po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu oraz składek ZUS-społecznych, 

uzyskane w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku. 

 

Lp.1) Miejsce pracy/nauki 2) Źródła dochodu Wysokość 

dochodu w zł 

1. 
 

 
  

2. 
 

 
  

3. 
 

 
  

4. 
 

 
  

5. 
 

 
  

6. 
 

 
  

 

Razem dochody gospodarstwa domowego 

 

 

 

Średni dochód na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi .............................................. zł, 

to jest miesięcznie ................................... zł. 

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. 

 

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

(podpis składającego deklarację) 

Objaśnienia: 

1) Podać liczbę porządkową według osób zamieszczonego przed tabelą 

2) Wymienić oddzielnie każde źródło dochodu. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 2 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E   O   S T A N I E   M A J Ą T K O W Y M 

 

 

Ja ............................................................................. urodzony/a ............................................................... 
(imię i nazwisko) 

 

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: 

 

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

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

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

 

 

 

 

Oświadczam, że zostałem/am pouczony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 6 w zw. z art. 233 

§ 1 Kodeksu karnego za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

 

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

(miejscowość, data)      (podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

* Należy uwzględnić majątek objęty wspólnością ustawową oraz majątek osobisty. 

Załącznik nr 3 
 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., 

Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, iż: 

I. ADMINISTRATOR DANYCH. 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Skoczowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp 

z o.o. reprezentujący Spółkę z siedzibą w Skoczowie 43-430 Skoczów ul. Krzywa 4 

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH. 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach 

związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: 

1) pod adresem poczty elektronicznej: iod@spk.net.pl 

2) pisemnie na adres siedziby Administratora. 

III.PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. 

1. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w celu zakwalifikowania do najmu lokalu z 

mieszkaniowego zasobu Gminy Skoczów 

2. Podstawą prawną zbierania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c) RODO, tj.: obowiązek 

prawny ciążący na administratorze wynikający w szczególności z przepisów Ustawy  z dnia 21 czerwca 

2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 

oraz Uchwały nr XXVIII/337/2021 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 25 sierpnia 2021 r.; 

3. Podając dane dodatkowe (nieobowiązkowe) traktujemy Pani/Pana zachowanie jako wyraźne działanie 

potwierdzające, że wyraża Pani/Pan zgodę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO, na ich przetwarzanie 

dla potrzeb niezbędnych do załatwienia Pani/Pana sprawy. 

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH. 

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania 

a w szczególności: Komisja Mieszkaniowa na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów zapewniających 

asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, w których są przetwarzane Pani/Pana dane. 

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH. 

1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane po spełnieniu celu, mogą one być przechowywane 

jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony został przede wszystkim na podstawie 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 

wykazów akt - b10 (10 lat) oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 

VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH. 

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora: 

1) dostępu do treści swoich danych osobowych, 

2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 

3) usunięcia swoich danych osobowych, 

4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

5) przenoszenia swoich danych osobowych, 

a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych. 

VII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO. 

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych 

osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

VIII. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA 

DANYCH OSOBOWYCH. 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem umownym do 

których podania jest Pani/Pan zobowiązana/y. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia 

umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy ani jej wykonać co 

może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa tj. brak możliwości weryfikacji wniosku 

o zakwalifikowanie się do najmu lokalu. 

Potwierdzam zapoznanie się z obowiązkiem informacyjnym. 

 

 

 

 

………………………………. 

         Podpis wnioskodawcy 

 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguytsltqmfyc4mzuhaztimztgq
mailto:iod@spk.net.pl

