F-2/WGL(9)

…………………………………………………………………
(imię i nazwisko)

Strzegom, dnia …………………………..

…………………………………………………………………………..

………………………………………………………………..…
(adres zamieszkania/do korespondencji)

………………………………………….……………………….
(numer telefonu do kontaktu/adres email )

Burmistrz Strzegomia
Urząd Miejski w Strzegomiu
Rynek 38
58-150 Strzegom

WNIOSEK
O PRZYDZIAŁ LOKALU MIESZKALNEGO Z MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY STRZEGOM
DO REMONTU WE WŁASNYM ZAKRESIE I NA WŁASNY KOSZT
1. Imienny wykaz osób ubiegających się o przydział mieszkania z określeniem stopnia
pokrewieństwa do wnioskodawcy:
…………………………………………………………………

…………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………

2. Adres zamieszkania [zameldowania na pobyt stały] wnioskodawcy
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
3. Dane dotyczące lokalu, w którym zamieszkuje wnioskodawca:
I pokój …………………. m2

II pokój …………………. m2

III pokój ………………... m2

kuchnia ……………….. m2

łazienka ………….…….. m2

p. pokój ..……………….. m2

wc …………….…….… m2

inne

………………… m2

Ogółem powierzchnia użytkowa lokalu wynosi …….… m2, w tym powierzchnia mieszkalna ………. m2
……………….…………………………………………………
(potwierdzenie właściciela/zarządcy nieruchomości)
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4. Lokal mieszkalny, w którym zamieszkuje wnioskodawca jest własnością: (właściwe
podkreślić)
a) Gminy Strzegom

d) osoby fizycznej

b) Spółdzielni Mieszkaniowej

e) (inne) ...................................................

c) Zakładu pracy
5. Imienny wykaz osób z określeniem daty urodzenia zamieszkałych (zameldowanych)
na pobyt stały na terenie Gminy Strzegom, potwierdzony przez Ewidencję Ludności
w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu:
1) …………….……………………………………………….…………………………..…

………………………………………

2) …………….………………………………………………………………………….…..

………………………………………

3) …………….……………………………………………………….……………………..

………………………………………

4) …………….………………………………………………………………………..…….

………………………………………

5) …………….………………………………………………………………………………

………………………………………

6) …………….………………………………………………………………………………

………………………………………

………………………………………………………………..
(potwierdzenie przez Ewidencję Ludności UM)

6. Wnioskuję o lokal położony: ………………………………………………………………………………………..
7. Deklaruję zakończenie prac remontowych do ………………………………………………..……………
8. Uzasadnienie:
…………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………............…………………………………………...……………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………
(data i podpis wnioskodawcy)

…………………………………………………………………………..………
(data i podpis współmałżonka/ innej osoby ubiegającej
się o przydział lokalu wraz z wnioskodawcą)
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9. Oświadczenie:
Wypełnia wnioskodawca:
Ja, …………………………………… oświadczam, że posiadam/nie posiadam* tytułu prawnego do
lokalu/budynku* położonego w ………………………………………………………..………………………………………
oraz posiadam/nie posiadam* środki finansowe niezbędne do wykonania remontu
wskazanego we wniosku lokalu.
………………………………………
(data i podpis)

Wypełnia współmałżonek wnioskodawcy/konkubent/partner/inna osoba ubiegająca się o przydział lokalu wraz
z wnioskodawcą:

Ja, …………………………………… oświadczam, że posiadam/nie posiadam* tytułu prawnego
do lokalu/budynku* położonego w ……………………………………………………………………………....
oraz posiadam/nie posiadam* środki finansowe niezbędne do wykonania remontu
wskazanego we wniosku lokalu.
………….………………………………………
(data i podpis)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik:
Zaświadczenie o zarobkach z ostatnich 6-ciu miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku wszystkich
pracujących osób ubiegających się o przydział mieszkania.
Forma odbioru dokumentu:
Umowa o remont lokalu mieszkalnego odbierana jest po podpisaniu, w dniu wcześniej ustalonym w Wydziale
Gospodarki Lokalowej.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z 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 (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1 z późn. zm.) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Urząd Miejski w Strzegomiu reprezentowany przez Burmistrza Strzegomia
z siedzibą Urząd Miejski Rynek 38, 58 – 150 Strzegom.
2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu jest Pan Tomasz Wadas.
Kontakt do inspektora ochrony danych adres e-mail: iodo@amt24.biz
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji wniosku o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu
Gminy Strzegom do remontu we własnym zakresie i na własny koszt na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO oraz
art. 21 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611) oraz § 29 Uchwały nr 83/08 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia
22 grudnia 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Strzegom.
4. Na podstawie §28 Uchwały nr 83/08 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy dane ujawnione przez Panią/Pana we
wniosku zostaną udostępnione Komisji Budżetu, Finansów, Planowania i Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Rady Miejskiej w Strzegomiu w celu realizacji wniosku.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat od ostatecznego zakończenia sprawy lub,
w przypadku zawarcia umowy najmu 10 lat od dnia wykupu lokalu przez najemcę oraz ekspertyzę archiwalną
właściwego Archiwum Państwowego
6. Ma Pani/Pan prawo do:
- dostępu do treści swoich danych;
- żądania sprostowania lub usunięcia swoich danych;
- żądania ograniczenia przetwarzania;
- wniesienia sprzeciwu;
- cofnięcia zgody na przetwarzanie, jeśli dokonuje się ono na podstawie dobrowolnej zgody (nie wpływa to
wszakże na legalność przetwarzania danych między udzieleniem zgody a jej cofnięciem).
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7. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych
z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2019r. poz. 1781).
8. Urząd Miejski w Strzegomiu nie prowadzi zautomatyzowanego przetwarzania danych w formie profilowania.
9. Podanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres zameldowania, stopień
pokrewieństwa, źródło dochodów oraz miesięczne dochody osiągnięte w okresie sześciu miesięcy
poprzedzających datę złożenia wniosku jest obligatoryjne. Nie podanie w/w danych skutkować będzie brakiem
możliwości rozpatrzenia wniosku o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Strzegom do remontu we
własnym zakresie i na własny koszt.
10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Burmistrz Strzegomia
Zbigniew Suchyta

Oświadczenie wnioskodawcy:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie:
- adres e-mail do celów kontaktowych
TAK

NIE

- numer telefonu do celów kontaktowych,
TAK

NIE
…………………………………………………
(data i podpis wnioskodawcy)

Oświadczenie współmałżonka/ innej osoby ubiegającej się o przydział lokalu wraz z wnioskodawcą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie:
- adres e-mail do celów kontaktowych
TAK

NIE

- numer telefonu do celów kontaktowych,
TAK

NIE
…………………………………………………
(data i podpis współmałżonka/ innej osoby ubiegającej
się o przydział lokalu wraz z wnioskodawcą)
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