
                                                                                                    Zał�cznik nr 1 

do uchwały Nr XXXV/337/2013 

                                                                                                                            Rady Gminy Dobrze� Wielki 

                                                                                                                     z dnia 19 grudnia 2013r. 

                                                                                   

........................................... 
                (imi� i nazwisko) 

........................................... 
               ( ulica, nr domu/lokalu) 

............................................ 
          ( kod pocztowy, miejscowo��) 

                                                                          Urz�d Gminy w Dobrzeniu Wielkim 
                                                                          ul. Namysłowska 44 
                                                                          46-081 Dobrze� Wielki 

                                                                                

Wniosek o najem, zamian�, doł�czenie pomieszcze�, uzyskanie tytułu prawnego  
do lokalu mieszkalnego* 

wchodz�cego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dobrze� Wielki: 

Lp. Imi� i nazwisko Data urodzenia Stopie� pokrewie�stwa 

1. 
  wnioskodawca 

2. 
   

3. 
   

4. 
   

5. 
   

6. 
   

7. 
   

*Niepotrzebne skre�li�

Dane dotycz�ce mieszkania zajmowanego przez Wnioskodawc�:                                                                    
1. Lokal mieszkalny jest własno�ci�: .........................................................................................; 

    lokal kwaterunkowy/spółdzielczy/własno�ciowy*, inne ......................................................... 

    w miejscowo�ci ....................................... przy ul. ............................... Nr .... , nr lokalu.....; 

2. Mieszkanie składa si� z pokoi: ......... o powierzchni ka�dego pokoju:  I .......m
2
, II .........m

2
, 

    III .........m
2
, IV .......m

2
, V ........m

2
, kuchnia ........m

2
, łazienka ..........m

2
, wc.....m

2
; 

3. Powierzchnia mieszkalna pokoi ..........m
2
, powierzchnia u�ytkowa ..........m

2
;  

4. Mieszkanie poło�one jest na parterze, .....pi�trze, wyposa�one w instalacj� wodno- 

    kanalizacyjn�, gazow�, centralne ogrzewanie/ piece/ciepłoci�g/ogrzewanie olejowe*; 

5. Opłata za mieszkanie wynosi: ...........zł, w tym za media ......zł, kwota zaległo�ci  

    w opłatach z tytułu najmu lokalu wynosi ........zł, 

6. Dodatek mieszkaniowy pobieram/ nie pobieram*, w kwocie .........zł; 

7. Ilo�� osób wspólnie zamieszkałych .......... . 
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W obecnym mieszkaniu zamieszkuj� wspólnie nast�puj�ce osoby: 

Lp. Imi� i nazwisko Data urodzenia Stopie� pokrewie�stwa 

1. 
  wnioskodawca 

2. 
   

3. 
   

4. 
   

5. 
   

6. 
   

7. 
   

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

( miejscowo��, data)                                 piecz�� i podpis administratora/wła�ciciela domu/lokalu mieszkalnego*  

Do wniosku doł�czam: 
1. Za�wiadczenie o dochodach Wnioskodawcy i wszystkich członków rodziny (�redni 

miesi�czny dochód brutto przypadaj�cy na jednego członka rodziny w gospodarstwie 

domowym  

w okresie 6 miesi�cy poprzedzaj�cych dat� zło�enia wniosku); 

2. Zeznanie o wysoko�ci osi�gni�tego dochodu (PIT) za rok poprzedzaj�cy zło�enie wniosku. 

3. O�wiadczenie maj�tkowe wnioskodawcy i wszystkich dorosłych członków rodziny; 

4. Prawomocne orzeczenie s�du o eksmisj� z zajmowanego lokalu mieszkaniowego; 

5. Prawomocne orzeczenie s�du o rozwód, separacj�, alimenty, podział maj�tku wspólnego 

mał�onków, ustalenie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dzie�mi, stosowania przemocy w 

rodzinie oraz inne wa�ne dokumenty wydane przez organy i instytucje, które potwierdzaj�

stan faktyczny opisywany we wniosku; 

6. Orzeczenie o niepełnosprawno�ci wraz z dokumentacj� medyczn� okre�laj�c� typ schorzenia,  

w przypadku gdy stan zdrowia ma znaczenie dla sprawy mieszkaniowej; 

7. Zgod� na gromadzenie, przetwarzanie oraz podanie do publicznej wiadomo�ci danych  

osobowych w zakresie niezb�dnym do realizacji zada� w zakresie obj�tym wnioskiem,

wykonywanych przez pracownika Referatu Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Urz�du 

Gminy w Dobrzeniu Wielkim oraz  zgod� na pozyskiwanie przez tego� pracownika informacji 

od innych organów i instytucji  w zakresie niezb�dnym do dokonania prawidłowej oceny 

sytuacji �yciowej Wnioskodawcy  oraz osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania. 

..........................................                                              .........................................................                                                   
  ( miejscowo��, data)                                            ( czytelny podpis wnioskodawcy) 

O�wiadczam, �e zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, 

poz. 926 z pó�n. zm. ) wyra�am zgod� na umieszczenie moich danych osobowych zawartych we wniosku o najem lokalu mieszkalnego na 
terenie Gminy Dobrze� Wielki. Tre�� ta mo�e by� podana do publicznej wiadomo�ci poprzez zamieszczenie na tablicy ogłosze� Urz�du 

Gminy w Dobrzeniu Wielkim i w siedzibie zarz�dcy lokali mieszkalnych tj. Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

Dobrze� Wielki z siedzib� w Kup ul. Rynek 8. 

                                                                 

..........................................                                              .........................................................                                                          
  ( miejscowo��, data)                                            ( czytelny podpis wnioskodawcy) 
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Nr dowodu osobistego  

   -       

wydany przez ........................................................................... 

          

PESEL  

Wypełnia pracownik Urz�du Gminy:

Uwagi i uzupełnienia wniosku: 

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

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

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

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

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

    ..................................................................................................
           ( data i podpis z piecz�tka pracownika weryfikuj�cego wniosek) 

Kwalifikacja wniosku: 
1. Kryterium dochodowe .........................zł na osob� uprawnion� - § 5 uchwały; 

2. Kryterium niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, w tym kryterium metra�owe  

    ................. na osob� uprawnion� § 7 uchwały; 

3. Inne ............................................................................................................................... 

Wniosek w dniu ......................................... został zaopiniowany .................................... 
                  (pozytywnie/negatywnie) 

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

                         ( data, piecz�� i podpis pracownika ) 

Ponowna kwalifikacja wniosku: 

1. Kryterium dochodowe .........................zł na osob� uprawnion� § 5 uchwały; 

2. Kryterium niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, w tym kryterium metra�owe  

    ................. na osob� uprawnion� § 7 uchwały; 

3. Inne ............................................................................................................................... 

Wniosek w dniu ......................................... został zaopiniowany .................................... 
                  (pozytywnie/negatywnie) 

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

                         ( data, piecz�� i podpis pracownika ) 
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                                                                                                    Zał�cznik nr 2 

do uchwały Nr XXXV/337/2013 

                                                                                                                           Rady Gminy Dobrze� Wielki 

                                                                                                                    z dnia 19 grudnia 2013r. 

  

O�wiadczenie dla potrzeb Urz�du Gminy w Dobrzeniu Wielkim 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Wyra�am zgod� na przetwarzanie przez Urz�d Gminy w Dobrzeniu Wielkim moich danych osobowych 

z zachowaniem zasad i sposobu ich przetwarzania, wykorzystywania i ochrony oraz prawa kontroli zgodnie  

z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r.( t.j. Dz.U. z 2002r.Nr 101. poz. 926 zpó�n.zm.) 

…....……………………………………………… 
                                                                                                                                    czytelny podpis osoby składaj�cej o�wiadczenie 

O�WIADCZENIE O NIEPOSIADANIU DODATKOWYCH DOCHODÓW
O�wiadczam, ze nie otrzymuj� �adnych innych wynagrodze�, �wiadcze� pieni��nych lub w naturze  

z jakichkolwiek tytułów(np. działalno�ci gospodarczej udziałów, rent, alimentów itp.)*, poza ujawnionymi w 

dokumentach doł�czonych do wniosku. 

                                                                                        

…....……………………………………………… 
                                                                                                                                    czytelny podpis osoby składaj�cej o�wiadczenie 

Pouczenie o składaniu fałszywych o�wiadcze�: 

art.233§ 1 Kodeksu karnego: „Kto, składaj�c zeznania maj�ce słu�y� w post�powaniu sadowym lub w innym post�powaniu 

prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawd� lub zataja prawd�, podlega karze pozbawienia wolno�ci do lat 3” 

…....……………………………………………… 
                                                                                                                                    czytelny podpis osoby składaj�cej  o�wiadczenie 

*Niepotrzebne skre�li�
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                                                                                                      Zał�cznik nr 3 

do uchwały nr XXXV/337/2013 

                                                                                                                              Rady Gminy Dobrze� Wielki 

                                                                                                                        z dnia 19 grudnia 2013r. 

                                                                                           

O�WIADCZENIE O STANIE MAJ�TKOWYM ¹ 

Ja…………………………………..……urodzona/y………………………………………... 

O�wiadczam, �e na stan maj�tkowy mojej rodziny/mój ² składaj� si�: 

I. Mieszkanie: 
- wielko��  (w m²), charakter własno�ci 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

II. Nieruchomo�ci: 
- dom (wielko�� w m²) 
……………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………………… 
- place, działki (powierzchnia w m²) 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
- gospodarstwo rolne (rodzaj, liczba hektarów, w tym przeliczeniowych) 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

III. Ruchomo�ci: 
- samochody (typ, rocznik, warto�� szacunkowa) 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
- maszyny (rodzaj, warto�� szacunkowa) 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
1

- inne (rodzaj, warto�� szacunkowa) 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

IV. Posiadane zasoby: 
- pieni��ne (oszcz�dno�ci, papiery warto�ciowe itp. – wysoko�� nominalna) 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
- przedmioty warto�ciowe (warto�� szacunkowa) 

                                                
�
���������	
����������������������
�����������	���
�
����������������������

�������������������������
�
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………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

V. Inne, dodatkowe informacje o stanie maj�tkowym: 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

- inne (rodzaj, warto�� szacunkowa) 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

IV. Posiadane zasoby: 

- pieni��ne (oszcz�dno�ci, papiery warto�ciowe itp. – wysoko�� nominalna) 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

- przedmioty warto�ciowe (warto�� szacunkowa) 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

V. Inne, dodatkowe informacje o stanie maj�tkowym: 

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

O�wiadczam, �e znana jest mi tre�� art. 233 § 1 kodeksu karnego o 

odpowiedzialno�ci karnej za podanie nieprawdziwych danych lub zatajenie 

prawdy. 

…………………………………….  

Miejscowo�� i data                                                            …………......………… 
                                        podpis
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