
Nowe Miasto Lubawskie,  

dnia    ................................ 

 
 
 
 
 
 

       Wypełnia właściwy organ 
 
 

BURMISTRZ  
NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO 

 
 

WNIOSEK 
o wynajem lokalu mieszkalnego: komunalnego, socjalnego* 

 

I. Proszę o wynajem lokalu mieszkalnego komunalnego,  socjalnego*  

z zasobów miasta dla niżej wymienionych osób.  

 

Lp. Nazwisko i imię 
Stopień 

pokrewieństwa 
Data 

urodzenia 
Stan 

cywilny 
Miejsce stałego 
zameldowania 

1 2 3 4 5 6 
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      

 
 
1.  Miejsce pracy wnioskodawcy - dochód brutto  wnioskodawcy za okres ostatnich 3 m-cy.  
 
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................. 

(potwierdza zakład pracy lub PUP) 

2. Miejsce pracy współmałżonka - dochód brutto za ostatnie 3 miesiące. 
 

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

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

.................................................................................................................................................... 
(potwierdza zakład pracy lub PUP) 

* Właściwe podkreślić 

 

....................................................... 
(imię,  nazwisko i adres) 

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

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

 

 
Data wpływu 

 

Nr sprawy 

 
 



 

3. Miejsce pracy pozostałych członków rodziny - dochód brutto za ostatnie 3 miesiące. 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 

(potwierdza zakład pracy lub PUP) 

W przypadku ubiegania się o lokal socjalny dochód brutto z ostatnich 6 m-cy. 

 

4. Inne dochody:  alimenty, zasiłki z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, świadczenia 
emerytalno - rentowe uzyskiwane ze wspólnego gospodarstwa domowego. 

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

( potwierdzone przez stosowne jednostki) 
 

Łącznie dochód za 3 m-ce ..................... zł, na 1 członka rodziny ....................../m-c 

Łącznie dochód za 6 m-cy ......................zł, na 1 członka rodziny ....................../m-c 

II. Dane o zajmowanym  lokalu mieszkalnym przez wnioskodawcę: 

1. Adres lokalu……………………………………………………………………………………… 

2. Zajmowane obecnie mieszkanie jest lokalem: komunalnym, spółdzielczym / lokatorskim, 

własnościowym / zakładowym / prywatnym.* Położonym w budynku: wielorodzinnym, 

jednorodzinnym.* Parter, ........... piętro. 

a) Lokal ten składa się z ................... pokoi, kuchni, łazienki. 

Obejmuje powierzchnię użytkową ................................ m2, w tym mieszkalną ……………….m2. 

Wyposażony jest w: energię elektryczną, co., instalację wodno-kanalizacyjną.* 

b) Metraż poszczególnych pomieszczeń: 

 

      I  pokój ………m² ,   II pokój ………m²   ,  III pokój ………m² 

 

      kuchnia………m²   , przedpokój………m²   ,  łazienka/ wc………m² 

3. Pow. mieszkalna przypadająca na 1 osobę: …………………m² 
 

.............................................................................. 
(potwierdza właściwa administracja budynku) 

 

* Właściwe podkreślić 



 
  

III. Oświadczenie 

Ja…………………………………………córka/syn………………………………………………… 

urodzony/a dnia ………………legitymujący/a się dowodem 

osobistym………………………zamieszkały/a w ………………………………………przy 

ulicy………………………uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 KK 

Oświadczam                           

(w oświadczeniu należy wykazać czy posiada Pan/Pani działkę budowlaną, dom 
jednorodzinny, wielorodzinny, mieszkanie własnościowe, spółdzielcze, komunalne lub inne)    

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Powyższe dane podałem/podałam zgodnie z prawdą, co potwierdzam własnoręcznym 
podpisem.                                                                                                           

(czytelny podpis oświadczającego) 
*Właściwe podkreślić 

IV. Uzasadnienie wniosku. 
(warunki mieszkaniowe) 

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

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

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

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

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

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

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, pod 
rygorem odpowiedzialności karnej na podstawie art. 233 k.k. 

 
 

                                                          ................................................................................... 
                                                         (podpis osoby ubiegającej się o przydział mieszkania 

 
 
 
 
 
 
 



Klauzula informacyjna: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska w Nowym Mieście Lubawskim 
reprezentowana przez Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto 
Lubawskie. Kontakt: tel. 56 4729610,  e-mail: urząd@umnowemiasto.pl, skrzynka podawcza na 
ePUAP2: /urzad-nml/skrytka. 

2) Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych, którym jest Pan Mariusz Kwaśnik. Kontakt 
z Inspektorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@umnowemiasto.pl, lub 
pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany wyżej. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku i załatwienia sprawy lub 
przetwarzane będą w zakresie podanym w formularzu. 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa  

w zakresie wynikającym z ustawy  z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego wyłącznie w celach wyraźnie w niej 

wskazanych. 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji 
międzynarodowych. 

6) Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mają wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w zakresie 
obsługi administracyjnej i informatycznej Urzędu Miejskiego. 

7) Zebrane dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa przez okres niezbędny do realizacji 
celu dla którego zostały pozyskane i przechowywane w sposób wskazany w instrukcji archiwalnej. 

8) Przysługuje Pani/Panu, w przypadkach określonych przepisami, prawo dostępu do treści swoich 
danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, 
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie 
danych. 

9) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
w przypadku gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych jest niezgodne z przepisami ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). 

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, w przypadku 
niepodania danych nie jest możliwe rozpoznanie wniosku i załatwienie sprawy. 

11) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 

12) Więcej informacji można uzyskać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Nowym Mieście Lubawskim:  

http://nml-um.bip-wm.pl/public/get_file_contents.php?id=335317   
 
 
Oświadczam, iż zapoznałam/łem się z powyższą klauzulą1. 
 

……………………………………    ……………………………. 
                             (data)                             (podpis)  

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
1  Oświadczenie ma charakter fakultatywny 
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