
....................................................                                                                   Nowy Targ, dnia:.........................
         ( imię i nazwisko wnioskodawcy) 

....................................................                                                               
                   ( adres )    
....................................................
tel. .............................

                                                                              BURMISTRZ  MIASTA
                                                                                 NOWY TARG
                                                                              

WNIOSEK O PRZYDZIAŁ LOKALU MIESZKALNEGO

Z ZASOBÓW KOMUNALNYCH

Składam wniosek o przydział lokalu mieszkalnego z zasobów stanowiących własność Gminy Mia-
sta Nowy Targ.

Czy wnioskodawca składał wcześniej wniosek o przydział lokalu mieszkalnego, jeżeli tak to proszę podać rok 
złożenia wniosku ....................................

I.   Wniosek obejmuje rodzinę składającą się z następujących osób:  
_____________________________________________________________________________________

                                                               Stosunek pokrewieństwa    Miejsce pracy                             
Lp.     Imię i nazwisko                Data urodzenia           do wnioskodawcy         przeciętne wynagrodzenie
                                                                                                                             miesięczne (netto)
                                                                                                                             ( źródło utrzymania )
_____________________________________________________________________________________

1. .......................................................................................................................................................................

2. ......................................................................................................................................................................

3. ......................................................................................................................................................................

4. ......................................................................................................................................................................

5. ......................................................................................................................................................................

6. ......................................................................................................................................................................

7 .......................................................................................................................................................................

Łączne dochody netto rodziny objętej wnioskiem wynoszą ............................. zł,  z czego kwota przypadająca
na jednego członka rodziny wynosi .............................. zł

II. Warunki mieszkaniowe wnioskodawcy:

1. Właścicielem, najemcą, lokatorem  spółdzielni mieszkaniowej* -  zajmowanego mieszkania ( części 
mieszkania ) przez wnioskodawcę jest ................................................................... 

2. Zajmowane mieszkanie :
a) położone jest w budynku mieszkalnym, niemieszkalnym, przeznaczonym do rozbiórki (z uwagi  

na stan zagrożenia lub inwestycję),*



b) mieszkanie posiada ............ m2 powierzchni użytkowej i składa się z .........pokoi, kuchni, łazienki,
c) wnioskodawca zajmuje część mieszkania o powierzchni ................m2, ze współużywalnością 

….............................................................................................................................................. 
d) mieszkanie zajmowane jest samodzielnie przez wnioskodawcę,                                                        
e) w mieszkaniu łącznie zamieszkuje ................ osób zameldowanych , a na jedną osobę 

przypada ............... m2  powierzchni użytkowej.

* niepotrzebne skreślić

III. Stałe zameldowanie wnioskodawcy: ..........................................................................................................
       .........................................................................potwierdzone kserokopią dokumentu osobistego.
      Czasowe zameldowanie wnioskodawcy : ......................................................................................................
......................................................................od kiedy (data)   .................................................................

IV.   Uzasadnienie wniosku:
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

V. Oświadczenie:    (dotyczy także współmałżonka) 
1.Oświadczam,  że  jestem  -  nie  jestem*  właścicielem  lokalu  mieszkalnego  lub  innej  nieruchomości
stanowiącej podstawę do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych we własnym zakresie.
2.Oświadczam,  że  zbyłem(am)  -  nie  zbyłem(am)*  tytuł  prawny  do  lokalu  mieszkalnego  lub  budynku
mieszkalnego w całości lub części uzyskując w zamian ekwiwalent umożliwiający samodzielne zaspokojenie
potrzeb mieszkaniowych.
3.Oświadczam, że utraciłem(am) - nie utraciłem(am)* tytuł prawny do lokalu mieszkalnego lub budynku
mieszkalnego w całości lub części uzyskując w zamian ekwiwalent umożliwiający samodzielne zaspokojenie
potrzeb mieszkaniowych.
4.Oświadczam,  że  przekazałem(am)  –  nie  przekazałem(am)*  nieodpłatnie  tytuł  prawny  do  lokalu  lub
budynku  mieszkalnego  w  całości  lub  części  na  rzecz  osoby:  objętej  obowiązkiem  alimentacyjnym,
spokrewnionej lub powinowatej.
5. Oświadczam, że przebywam-nie przebywam* w placówce zapewniającej całodobową opiekę.

* niepotrzebne skreślić

Ja niżej podpisany(a) jestem świadomy(a) tego, że podanie nieprawdziwych danych lub zatajenie istotnych
faktów ,szczególnie posiadania własnego domu lub mieszkania spowoduje negatywne rozpatrzenie mojego
wniosku o przydział lokalu mieszkalnego. 

                                                                                                                    .............................................................
                                                                                                                                   ( podpis wnioskodawcy)     

Załączniki:
1) zaświadczenia o dochodach rodziny netto
2) potwierdzenie zameldowania wniskodawcy

wniosek nie podlega opłacie skarbowej zgodne z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 
z późn. zm.)



OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie 

z Rozporządzeniem 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 zwanego dalej „Rozporządzeniem” w celu

wykonania operatów szacunkowych w ramach przyszłych umów cywilnoprawnych zawieranych z Gminą

Miasto Nowy Targ.  

……………………………..…..

(data, podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA

1)   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Miasto Nowy Targ, 
ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ, numer telefonu: 18 261 12 00.

2)   W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się 
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

3)   Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zawieranych umów cywilnoprawnych.

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu 
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów
archiwalnych.

5)   Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

6)   Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. Rozporządzenia.

7)   Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów
prawa.

8)   Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 dostępu do  treści  swoich  danych oraz  możliwości  ich poprawiania,  sprostowania,  ograniczenia
przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem -
prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych
 wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z  naruszeniem  przepisów  powyższego  rozporządzenia  tj.  Prezesa  Ochrony  Danych  Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą
jest  zobowiązana  do  ich  podania.  Konsekwencją  niepodania  danych  osobowych  jest  brak  możliwości
zawarcia umowy.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani
decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym
stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Burmistrz Miasta Nowy Targ

mailto:inspektor@cbi24.pl
https://www.google.pl/search?q=Urz%C4%85d+Miasta+Nowy+Targ&rlz=1C1GCEA_enPL798PL798&oq=Urz%C4%85d+Miasta+Nowy+Targ&aqs=chrome..69i57j69i60j69i61j69i60j0l2.1686j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8

