
ZARZĄDZENIE NR 283/2021 
BURMISTRZA GMINY STĘSZEW 

z dnia 15 września 2021 r. 

w sprawie określenia wzoru dokumentów o przydział lokalu mieszkalnego/socjalnego 
z zasobów stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Stęszew oraz wniosku o zamianę lokalu 

mieszkalnego w ramach mieszkaniowego zasobu Gminy Stęszew 

Na podstawie podstawie art.30 ust.1 i ust.2 Ustawy  dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                             
(t. j. 2021 poz.1372) oraz Uchwały Nr XXXIX/ 286/2021 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia                           
7 września 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
Gminy Stęszew. 

§ 1. Ustala się wzór wniosku o przydział lokalu mieszkalnego/socjalnego z zasobów  mieszkaniowych 
stanowiących  zasób Gminy Stęszew, stanowiący  załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz wniosku 
o zamianę lokalu mieszkalnego w ramach mieszkaniowego zasobu Gminy Stęszew stanowiący załącznik nr 
2 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Burmistrzowi Gminy Stęszew. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Burmistrz Gminy Stęszew 
 
 

Włodzimierz Pinczak 
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                                                                                      Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 283/2021 

                                                                                      Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 15 września 2021 r. 

WNIOSEK 

o przydział  lokalu mieszkalnego / socjalnego z zasobu Gminy Stęszew 

I. 1. Imię i nazwisko wnioskodawcy ……………………………………………………………….. 

   2. Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………. 

   3 .Proszę o przydzielenie lokalu dla wymienionych osób:   

L.p. Imię i nazwisko   Rok urodzenia  Stopień pokrewieństwa  

    

    

    

    

    

    

    

 

II.Oświadczam, że w lokalu, w którym obecnie mieszkam, stale zamieszkują niżej 

wymienione  osoby : 

L.p  Imię i nazwisko  Rok urodzenia  Stopień pokrewieństwa  

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

III. Charakterystyka obecnych warunków mieszkaniowych :  

1. W jakim lokalu obecnie Pan/Pani zamieszkuje? : 

- wynajmowanym:( kto jest właścicielem)................................................................................. 

- komunalnym :(kto jest głównym najemcą).............................................................................  
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- innym : (jakim)........................................................................................................................ 

2. Całkowita powierzchnia lokalu………………………m²;                                                                                    

.Liczba pokoi ogółem…………………………………. 

4.Przybliżona powierzchnia każdego pokoju wynosi:                                                                                                      

1)…………….m²  2)………………m² 3)………… 4)…………….m²;  pow. kuchni……………………….m² 

5. Inne pomieszczenia w lokalu :( jakie i o jakiej powierzchni ) 

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

      6. Usytuowanie lokalu : parter/piętro ;                                                                                                                               

      7. Od kiedy zamieszkuje Pani/Pan w tym lokalu :………………………………… 

      8. Ujęcie wody znajduje się w :………………………………………………. 

      9. Wyposażenie lokalu w pozostałe instalacje: 

         - gazowa …………………………; - elektryczną ………………………… 

         - ogrzewania (jakiego typu : piec, etażowe, kominek, centrale , itp.)……………………………………………. 

      10. łazienka znajduje się :…………………………………..;                                                                                                       

      11. wc znajduje się :……………………………………………; 

       IV. Podstawa starań o przydział lokalu ( proszę zaznaczyć)    

         zamieszkiwanie w warunkach przegęszczenia;   

         zamieszkiwanie w budynku lub lokalu, którego stan techniczny uniemożliwia normalne  

         korzystanie z niego;    

        osobom bezdomnym przebywającym w ośrodku interwencji kryzysowe ; 

        pełnoletnim wychowankom  placówki opiekuńczo-wychowawczej lub rodziny zastępczej    

        w przypadku braku możliwości powrotu do domu rodzinnego ; 

        osobom , które najdłużej oczekują na lokal; 

        osobom , które utraciły dotychczas zajmowany budynek lub lokal w wyniku klęski żywiołowej , 

        katastrofy, pożaru lub innych nieprzewidzianych zdarzeń losowych; 

 

       inne ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

V. Uzasadnienie ( dodatkowe wyjaśnienia): 

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

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

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

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

                                                                         

UWAGA! Poniższe oświadczenia podpisują wszystkie pełnoletnie osoby objęte wnioskiem            

o przydział lokalu: 

Uprzedzony (a) o odpowiedzialności karnej z art.233 Kodeksu karnego oświadczam, że : 

- nie posiadam tytułu prawnego do zajmowanego lokalu, budynku; 

- nie została na mają rzecz ustanowiona jakakolwiek służebność osobista, gruntowa lub dożywocie; 

- nie jestem właścicielem, użytkownikiem, najemcą lub dzierżawcą, jakiejkolwiek nieruchomości lub 

   działki gruntowej. 

 

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

                  ( podpis )                                                       ( podpis )                                             ( podpis ) 

 

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

                  ( podpis )                                                        ( podpis )                                             ( podpis ) 

 

Wyrażam zgodę na gromadzenie , przetwarzanie i publikowanie danych osobowych zamieszczonych 

w złożonym wniosku o przydział lokalu. 

 

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

                 (podpis )                                                        ( podpis )                                                     (podpis ) 

 

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

                ( podpis )                                                           ( podpis )                                                ( podpis ) 

 

 

 

UWAGA ! Do wniosku należy dołączyć deklarację o wysokości dochodów oraz oświadczenie  
o stanie majątkowym (podstawa prawna :art.21b ust.1 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie 
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego( t.j. Dz.U. z 2020r. 
poz.611 z późn.zm). Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych . 
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                                                                                           Załącznik nr 1  do wniosku o przydział 
                                                                                            lokalu mieszkalnego/socjalnego   

 
 

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

   (miejscowość i data) 

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

         (imię i nazwisko wnioskodawcy) 

 

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

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

                  (adres zamieszkania) 

 

Deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego za okres 

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

(trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku) 

 

 

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

1. Imię i nazwisko............................................................................................. - wnioskodawca, 

   data urodzenia.........................................................................................................................; 

2. Imię i nazwisko........................................................................................................................,  

data urodzenia ......................., stopień pokrewieństwa ........................................................; 

3. Imię i nazwisko .......................................................................................................................,  

data urodzenia ......................., stopień pokrewieństwa .........................................................; 

4. Imię i nazwisko........................................................................................................................,  

data urodzenia ......................., stopień pokrewieństwa .........................................................; 

5. Imię i nazwisko........................................................................................................................,  

data urodzenia ......................., stopień pokrewieństwa .........................................................; 

6. Imię i nazwisko........................................................................................................................,  

data urodzenia ......................., stopień pokrewieństwa..........................................................; 

7. Imię i nazwisko........................................................................................................................,  

data urodzenia ......................., stopień pokrewieństwa..........................................................; 
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Oświadczam, że w podanym wyżej okresie dochody moje i wymienionych wyżej kolejno 

członków mojego gospodarstwa domowego wyniosły: 

 

Lp.1) 

 

Miejsce pracy lub nauki2) 

 

Źródła dochodu 

 

Wysokość dochodu w zł3) 

    

    

    

    

    

    

    

 

Razem dochody gospodarstwa domowego: 

 

 

 

 

Średni dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wynosi ................................. zł, 
to jest miesięcznie ................................................... zł. 
 
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 
Zgodnie z art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych osoba 
korzystająca z dodatku mieszkaniowego jest obowiązana przechowywać dokumenty,  

 
1) Należy podać liczbę porządkową według osób zamieszczonych przed tabelą 
2) Należy wymienić oddzielnie każde źródło dochodu. 
3) Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie 

emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych  w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, 

chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. 
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o których mowa w ust. 13 (tj. dokumenty na których podstawie zadeklarowała dochody), przez 
okres 3 lat od dnia wydania decyzji o przyznaniu tego dodatku. 
 
...............................................                                                  ..................................................... 
           (podpis przyjmującego)                                                                                                  (podpis wnioskodawcy) 
 
 
………………………………………………………………………………………………….. 

(miejscowość, data,  nazwisko składającego deklarację ) 
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    Załącznik nr 2  do wniosku o przydział 
                                                                                            lokalu mieszkalnego/socjalnego   

 

      OŚWIADCZENIE  O  STANIE  MAJĄTKOWYM  CZŁONKÓW  GOSPODARSTWA  DOMOWEGO 

 

Ja…………………………………………………………urodzony(-a)……………………………………………………………. 

              ( imię i nazwisko)  

oświadczam, że 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: 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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- 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 (- łam ) pouczony(-na) o odpowiedzialności karnej z art.233 § 6            

w zw. z art. 233 §1 Kodeksu karnego za złożenie fałszywego oświadczenia . 

Jestem świadomy (-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

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

       (miejscowość, data)                                                                                                                ( podpis) 

 

 .Należy uwzględnić majątek objęty wspólnością ustawową oraz majątek osobisty (٭
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                                                                                                      …………………………………………………… 

                                                                                                                    ( miejscowość , data ) 

…………………………………………………………… 

           Imię i nazwisko 

……………………………………………………………. 

            Adres  

           

           PESEL 

                                                                        OŚWIADCZENIE  

                                                        ( Przetwarzanie danych osobowych) 

                      Wyrażam zgodę na przetwarzanie  moich danych osobowych przez Urząd Miejski Gminy 

Stęszew w zakresie niezbędnym do realizacji zadań związanych z przydziałem lokalów z 

mieszkaniowego zasobu gminy.       

 

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

           (miejscowość , dnia  )                                                                                ( podpis wnioskodawcy) 

 

                   KLAUZULA  INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

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, zwanej „RODO” 

oraz ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1781 z dnia 30 sierpnia 2019 r.) 

informuję: 

1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Stęszew, reprezentowana przez Burmistrza 

Gminy Stęszew z siedzibą w Stęszewie przy ul. Poznańskiej 11, 62-060 Stęszew, telefon: 61-

8197-122, email: burmistrz@steszew.pl 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Urząd Miejski Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, 62-

060 Stęszew, e-mail: iod@steszew.pl 

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych są przepisy prawa, w szczególności: art. 6 

ust. 1, pkt a i c RODO oraz ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 roku o ochronie danych osobowych 

(t.j. Dz. U. 2019 poz. 1871). 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla celów związanych z przydziałem lokalu z 

zasobu gminy. 

5. W celu wykonywania zadań Burmistrz Gminy Stęszew ma prawo przekazać Pani/Pana dane 

dalej, a w szczególności osobom i gminnym jednostkom, upoważnionym przez Burmistrza 

wykonującym swoje obowiązki związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gmin. 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie 

przepisów prawa. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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6. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, 

będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami 

archiwalnymi. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, przenoszenia danych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Powyższe prawo 

Pani/Pana dotyczy także danych osób, nad którymi sprawuje Pani/Pan władzę rodzicielską lub 

opiekę prawną. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 

ochroną danych osobowych. 

9. Obowiązek podania danych osobowych wynika z Uchwały Rady Miejskiej Gminy Stęszew w 

sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 

Stęszew. 

 

Zapoznałam/-em się z klauzulą informacyjną   ………………………………………………………… 

         (data i czytelny podpis) 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Podpisany Strona 10



 

                                                                                      Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 283/2021 

                                                                                      Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 15 września 2021 r. 

Wniosek o zamianę zajmowanego lokalu mieszkalnego 

I. 1. Imię i nazwisko wnioskodawcy ……………………………………………………………….. 

   2. Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………. 

   3 .Osoby zamieszkałe z wnioskodawcą   

L.p Imię i nazwisko  Rok urodzenia  Stopień pokrewieństwa  

             wnioskodawca 

    

    

    

    

    

    

                                                                       

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

                                                                                                                  ( pieczęć i podpis ewidencji ludności) 

II. 1.Informacja o lokalu , w którym zamieszkuje najemca: 

     a.mieszkanie składa się z………….. pokoi, o powierzchni mieszkalnej …………..m²  

     b.powierzchni użytkowej ……………..m² 

     2.Mieszkanie samodzielne, wspólne, rozkładowe, nie rozkładowe  ͙

     3. Wyposażenie lokalu:  (instalacja wodna, kanalizacja, elektryczna, gazowa, łazienka, w-c,  

         rodzaj ogrzewania : piece, elektryczne, gazowe, CO٭). 

4.Lokal położony jest na piętrze. 

5.Czynsz miesięczny wynosi……….zł, zaległość…………………..zł. 

6.Czy główny najemca otrzymuje dodatek mieszkaniowy………………..(tak,nie). 

7. Czy główny najemca posiada tytuł prawny do przedmiotowego lokalu…………(tak,nie). 

W przypadku braku uprawnień do lokalu  proszę podać przyczynę……………………………………………… 

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

Potwierdzam zgodność danych dotyczących lokalu oraz stanu konta najemcy ubiegającego się o 

zamianę mieszkania. 

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

                                                                                                           (data i podpis osoby potwierdzającej dane) 
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III. Dane o dochodach : 

Do wniosku należy dołączyć deklarację o wysokości dochodów - załącznik Nr 1 do wniosku oraz 

oświadczenie o stanie majątkowym - załącznik nr 2 do wniosku (podstawa prawna :art.21b ust.1 

Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o 

zmianie Kodeksu cywilnego( t.j. Dz.U. z 2020r. poz.611 z późn.zm). Oświadczenie o przetwarzaniu 

danych osobowych . 

IV. Uzasadnienie do złożenia wniosku o zamianę mieszkania. 

1. Złożenie wniosku uzasadniam: 

a) problemami zdrowotnymi, 

b) sytuacją materialną, 

c) sytuacją rodzinną, 

d) poprawa warunków mieszkaniowych, 

e) inne(należy wskazać jakie:)…………………………………………………………………………………………………. 

 

2. Dodatkowe uzasadnienie wniosku: 

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

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

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

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

3. Oświadczam , że rozliczę się z dotychczas zajmowanego lokalu zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

 

 

 

…………………………………………………                                    ……………………………………………………………… 
             (miejscowość data)                                                          (podpis wnioskodawcy, współmałżonka) 

 

 

 

UWAGA! Do wniosku należy dołączyć: 

1. potwierdzenie tytułu prawnego do lokalu, 

2. w przypadku osób niepełnosprawnych kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. 
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                                                                                           Załącznik nr 1  do wniosku o zamianę zajmowanego 
                                                                                            Lokalu mieszkalnego   

 
 

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

   (miejscowość i data) 

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

         (imię i nazwisko wnioskodawcy) 

 

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

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

                  (adres zamieszkania) 

 

Deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego za okres 

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

(trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku) 

 

 

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

1. Imię i nazwisko............................................................................................. - wnioskodawca, 

   data urodzenia.........................................................................................................................; 

2. Imię i nazwisko........................................................................................................................,  

data urodzenia ......................., stopień pokrewieństwa ........................................................; 

3. Imię i nazwisko .......................................................................................................................,  

data urodzenia ......................., stopień pokrewieństwa .........................................................; 

4. Imię i nazwisko........................................................................................................................,  

data urodzenia ......................., stopień pokrewieństwa .........................................................; 

5. Imię i nazwisko........................................................................................................................,  

data urodzenia ......................., stopień pokrewieństwa .........................................................; 

6. Imię i nazwisko........................................................................................................................,  

data urodzenia ......................., stopień pokrewieństwa..........................................................; 

7. Imię i nazwisko........................................................................................................................,  

data urodzenia ......................., stopień pokrewieństwa..........................................................; 
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Oświadczam, że w podanym wyżej okresie dochody moje i wymienionych wyżej kolejno 

członków mojego gospodarstwa domowego wyniosły: 

 

Lp.1) 

 

Miejsce pracy lub nauki2) 

 

Źródła dochodu 

 

Wysokość dochodu w zł3) 

    

    

    

    

    

    

    

 

Razem dochody gospodarstwa domowego: 

 

 

 

 

Średni dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wynosi ................................. zł, 
to jest miesięcznie ................................................... zł. 
 
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 
Zgodnie z art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych osoba 
korzystająca z dodatku mieszkaniowego jest obowiązana przechowywać dokumenty,  
o których mowa w ust. 13 (tj. dokumenty na których podstawie zadeklarowała dochody), przez 
okres 3 lat od dnia wydania decyzji o przyznaniu tego dodatku. 
 
...............................................                                                  ..................................................... 
           (podpis przyjmującego)                                                                                                  (podpis wnioskodawcy) 
 
 
………………………………………………………………………………………………….. 

(miejscowość, data,  nazwisko składającego deklarację ) 

 
1) Należy podać liczbę porządkową według osób zamieszczonych przed tabelą 
2) Należy wymienić oddzielnie każde źródło dochodu. 
3) Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie 

emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych  w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, 

chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. 
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    Załącznik nr 2  do wniosku o zamianę zajmowanego 
                                                                                            lokalu mieszkalnego   

 

      OŚWIADCZENIE  O  STANIE  MAJĄTKOWYM  CZŁONKÓW  GOSPODARSTWA  DOMOWEGO 

 

Ja…………………………………………………………urodzony(-a)……………………………………………………………. 

              ( imię i nazwisko)  

oświadczam, że 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: 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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- 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 (- łam ) pouczony(-na) o odpowiedzialności karnej z art.233 § 6            

w zw. z art. 233 §1 Kodeksu karnego za złożenie fałszywego oświadczenia . 

Jestem świadomy (-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

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

       (miejscowość, data)                                                                                                                ( podpis) 

 

 .Należy uwzględnić majątek objęty wspólnością ustawową oraz majątek osobisty (٭
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                                                                                                      …………………………………………………… 

                                                                                                                    ( miejscowość , data ) 

…………………………………………………………… 

           Imię i nazwisko 

……………………………………………………………. 

            Adres  

           

           PESEL 

                                                                        OŚWIADCZENIE  

                                                        ( Przetwarzanie danych osobowych) 

                      Wyrażam zgodę na przetwarzanie  moich danych osobowych przez Urząd Miejski Gminy 

Stęszew w zakresie niezbędnym do realizacji zadań związanych z przydziałem lokalów z 

mieszkaniowego zasobu gminy.       

 

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

           (miejscowość , dnia  )                                                                                ( podpis wnioskodawcy) 

 

                   KLAUZULA  INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

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, zwanej „RODO” 

oraz ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1781 z dnia 30 sierpnia 2019 r.) 

informuję: 

1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Stęszew, reprezentowana przez Burmistrza 

Gminy Stęszew z siedzibą w Stęszewie przy ul. Poznańskiej 11, 62-060 Stęszew, telefon: 61-

8197-122, email: burmistrz@steszew.pl 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Urząd Miejski Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, 62-

060 Stęszew, e-mail: iod@steszew.pl 

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych są przepisy prawa, w szczególności: art. 6 

ust. 1, pkt a i c RODO oraz ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 roku o ochronie danych osobowych 

(t.j. Dz. U. 2019 poz. 1871). 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla celów związanych z przydziałem lokalu z 

zasobu gminy. 

5. W celu wykonywania zadań Burmistrz Gminy Stęszew ma prawo przekazać Pani/Pana dane 

dalej, a w szczególności osobom i gminnym jednostkom, upoważnionym przez Burmistrza 

wykonującym swoje obowiązki związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gmin. 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie 

przepisów prawa. 
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6. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, 

będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami 

archiwalnymi. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, przenoszenia danych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Powyższe prawo 

Pani/Pana dotyczy także danych osób, nad którymi sprawuje Pani/Pan władzę rodzicielską lub 

opiekę prawną. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 

ochroną danych osobowych. 

9. Obowiązek podania danych osobowych wynika z Uchwały Rady Miejskiej Gminy Stęszew w 

sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 

Stęszew. 

Zapoznałam/-em się z klauzulą informacyjną   ………………………………………………………… 

         (data i czytelny podpis) 
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