Załącznik do zarządzenia Dyrektora ZBM
nr 5/2018 z dnia 23.02.2018 roku

WNIOSEK O PRZYDZIAŁ LOKALU MIESZKALNEGO
NR Z USTALENIA W DRODZE LOSOWANIA KOLEJNOŚCI WYBORU MIESZKANIA …………………..
IMIĘ I NAZWISKO WNIOSKODAWCY:

……………………………………………………………

ADRES ZAMIESZKANIA WNIOSKODAWCY:

…………………………………………………………………………………………………...
ADRES STAŁEGO ZAMELDOWANIA WNIOSKODAWCY:

…………………………………………………………………………………………………...
NR TELEFONU WNIOSKODAWCY

……………………………………………………………

E-MAIL

……………………………………………………………

I.

Lp.

OSOBY ZGŁOSZONE DO WSPÓLNEGO ZAMIESZKANIA:

Nazwisko i imię

Stopień
pokrewieństwa
do
wnioskodawcy
wnioskodawca

PESEL

Adres zameldowania

Adres zamieszkania
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II.

DOCHODY WNIOSKODAWCY I OSÓB ZGŁOSZONYCH DO WSPÓLNEGO
ZAMIESZKANIA
(według oświadczeń/zaświadczeń* o dochodach netto).

Lp.

Nazwisko i imię

Dochód netto z ostatnich 6 miesięcy
poprzedzających datę złożenia wniosku

………………………………………………
data i podpis wnioskodawcy

* niewłaściwe skreślić
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III. ALGORYTM DO WYLICZENIA ZDOLNOŚCI FINANSOWEJ WNIOSKODAWCY
B – (A x 500 zł) – (C + D)
-------------------------------E

= ilość m2 możliwa do wynajęcia

LEGENDA:
A
B
C
D
E

ilość osób ubiegających się o mieszkanie
dochód netto w gospodarstwie domowym (średnia z 6 miesięcy)
szacunkowe koszty zużycia mediów
planowany koszt wynajmu miejsca postojowego w garażu podziemnym budynku
aktualnie kalkulowana stawka czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu
A

B

C

D

E

150,00 zł

20,00 zł

Wyliczenie zdolności finansowej wnioskodawcy (ilość m2 możliwa do wynajęcia)
B – (A x 500 zł) – (C + D)
-------------------------------E

= --------------------------------------------------------- =

m2

Ilość m2 możliwa do wynajęcia: ______________ m2.
---------------------------------------------------data i podpis wnioskodawcy

IV. OŚWIADCZENIA:
OŚWIADCZENIE Nr 1
o wyborze lokalu mieszkalnego zgodnie z dokonanym losowaniem kolejności wyboru
Oświadczam, iż wybieram:
1/ lokal o nr …………. w budynku nr …..… klatka …..…. przy ul…………………….. w Żorach,
o powierzchni użytkowej lokalu …...........… m2.
2/ miejsce postojowe w garażu podziemnym nr……………..w budynku nr …………………….
….........................................
data i podpis wnioskodawcy
Uwaga: W umowie najmu ww. lokalu zostanie uwzględniona powierzchnia
powykonawczej.

wynikająca z inwentaryzacji
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OŚWIADCZENIE Nr 2
o posiadaniu zdolności finansowej wynajmu lokalu mieszkalnego
Oświadczam, że zdolność finansowa mojego gospodarstwa domowego pozwala na wynajęcie
wybranego mieszkania.
W załączeniu przedkładam stosowne wyliczenia według
podanego wzoru wraz
z
oświadczeniami (w druku wniosku) /zaświadczeniami* potwierdzającymi wiarygodność
osiąganych dochodów.
….........................................
data i podpis wnioskodawcy

OŚWIADCZENIE Nr 3
o poniesionych nakładach finansowych
Oświadczam, iż jestem świadomy/a konieczności poniesienia nakładów z własnych środków
finansowych na wykończenie lokalu mieszkalnego (według informacji o stanie technicznym
przekazanego mieszkania), a w przypadku rezygnacji z lokalu, bądź utraty tytułu prawnego
nie będę wnosić roszczeń do poniesionych wydatków, a urządzenia w które lokal został
wyposażony z własnych środków finansowych mogą zostać zdemontowane i zabrane.
….........................................
data i podpis wnioskodawcy

OŚWIADCZENIE Nr 4
o zameldowaniu w lokalu
Oświadczam, iż w terminie do 6 miesięcy od zawarcia umowy najmu zamelduję się na pobyt stały
wraz z osobami zgłoszonymi do wspólnego zamieszkania w lokalu mieszkalnym będącym
przedmiotem najmu pod rygorem obowiązku zwolnienia mieszkania.
Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z miejscem zamieszkania odprowadzam/deklaruję
odprowadzanie podatków dochodowych w Gminie Miejskiej Żory.
….........................................
data i podpis wnioskodawcy

OŚWIADCZENIE Nr 5
o posiadaniu/nieposiadaniu tytułu prawnego
Oświadczam, iż posiadam / nie posiadam* tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego / domu
jednorodzinnego* w Żorach.
………………………………….
data i podpis wnioskodawcy
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* niewłaściwe skreślić

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, zgodnie z art. 233 Kodeksu
karnego oświadczam, iż powyższe dane są zgodne z prawdą.

….........................................
data i podpis wnioskodawcy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zarząd Budynków Miejskich moich danych osobowych zgodnie
z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( Dz. U. z 2016 poz. 922 ) w celu realizacji wniosków o przydział
mieszkania w ramach programu "Z przyszłością w Żorach".
Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Budynków Miejskich z siedzibą w Żorach
al. Wojska Polskiego 4a, tel. 324356464,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosków o przydział mieszkania w ramach
programu „ Z przyszłością w Żorach”,
3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Gmina Żory,
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia sprawy,
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem,
7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w programie. Jest Pan/Pani
zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania kompletnych danych osobowych będzie
wykluczenie z programu „ Z przyszłością w Żorach”.,
9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany / profilowane.

…..…………………………
data i podpis wnioskodawcy

