DG…... 4401/

…………………………………….
Nazwisko i imię
.........................................................
(adres zamieszkania)

/2018

Zarząd Mienia Komunalnego
w Białymstoku
ul. gen. J. Bema 89/1

.......................................................…
PESEL
..........................................................
(nr telefonu)

WNIOSEK O ZAWARCIE KOLEJNEJ UMOWY NAJMU ZAJMOWANEGO LOKALU
SOCJALNEGO NIEBĘDĄCEGO LOKALEM SOCJALNYM TYPU „A”
Proszę o wynajem lokalu socjalnego :

Nr......................przy ul........................................................w Białymstoku
dla niżej wymienionych osób:
Lp.

Nazwisko i imię

PESEL

Data urodzenia

Stosunek do
wnioskodawcy

1
2
3
4
5
6
7
8
9

II. Wysokość dochodu :
Imię i nazwisko członka
Lp
gospodarstwa domowego

Źródło dochodu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Razem dochody gospodarstwa domowego

Wysokość ( Łączna dochodu za
okres 12 miesięcy
poprzedzających datę złożenia
wniosku)

Dochód wyliczony w oparciu o art. 3 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach
mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 ze. zm.):
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 przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla
uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,
dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych,
zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w
naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa
w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających
świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.
Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w
hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, ostatnio
ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie art. 18 ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z późn. zm.).
W załączeniu dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnione osoby
( zaświadczenie o dochodach oraz kopie decyzji MOPR, ZUS, KRUS, PUP):
1. ............................................................................................................................................
2. ............................................................................................................................................
3. ............................................................................................................................................
4. ............................................................................................................................................
5. ............................................................................................................................................
6. ........................................................................................................................................…..

Czytelny podpis : ....................................…

(wnioskodawcy)

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

(współmałżonka)

Notatka służbowa sporządzona przez pracownika ZMK weryfikującego wniosek:

Łączny

roczny

dochód

gospodarstwa

domowego

podzielony

przez

12

miesięcy

wynosi ………….……………………………...
Miesięczny dochód na 1 osobę wynosi ( miesięczny dochód podzielony przez ilość osób
ubiegających się o wynajęcie mieszkania) ………………………………………………………….…….…
Obowiązujące w dniu rozpatrywania wniosku kryterium dochodowe dla osoby samotnej :
- lokal socjalny: ……………………………………………………………………………..……………
Obowiązujące w dniu rozpatrywania wniosku kryterium dochodowe dla jednego członka
rodziny:
- lokal socjalny: ……………………………………………………………………………..……………
- spełnione dla lokalu socjalnego: TAK, NIE
- przekroczone kwotę ……………………….. dla lokalu socjalnego.

…………………………….…..
Podpis pracownika ZMK

III. Potwierdzenie przez Dział Obciążeń i Rozliczeń ZMK
figurujących

pok. 08 zaległości

na koncie lokalu w kwocie..................................................................………..

.........................................
Podpis pracownika ZMK

IV. Umowa o rozłożenie na raty z
dnia ….............................................................….………………………………………………………
……………………………………….(w załączeniu).
V. Potwierdzenie przez Dział OWindykacji ZMK

pok.01 lub 02 uregulowanej

kwoty z umowy o rozłożenie na raty; kwota…………………………………………………………..
….…..…………………………….
Podpis pracownika ZMK
VI. Wnioskodawca należy do osób niżej wymienionych ( właściwe zaznaczyć):
- kobieta w ciąży.
- małoletni, niepełnosprawny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 listopada 1990 r.
o pomocy społecznej lub ubezwłasnowolnionego oraz sprawujące nad taką osobą opiekę
i wspólnie z nią zamieszkałą,
- obłożnie chory,
- emeryt i rencista spełniający kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej,
- osoba posiadająca status bezrobotnego,
w załączeni dołączyć właściwe dokumenty
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

(dokumenty potwierdzające)
Oświadczenia:

I. Oświadczam, że nie posiadam i wszystkie osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania
nie posiadają prawa do własności lub współwłasności lokalu lub budynku mieszkalnego,
spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego w spółdzielni
mieszkaniowej, prawa najmu lokalu towarzystwa budownictwa społecznego, najmu lokalu
wchodzącego w skład publicznego zasobu mieszkaniowego, najmu lokalu stanowiącego
własność osób prywatnych.

Czytelny podpis : ..................................…

(wnioskodawcy)

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

(współmałżonka)

II. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych poprzez publikowanie
moich danych na podawanym do publicznej wiadomości wykazie wniosków zawierającym
wartości punktowe, rocznych lub dodatkowych projektach, ewentualnie listach osób
uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu przez administratora - Zarząd Mienia
Komunalnego, z siedzibą przy ul. Gen. J. Bema 89/1, 15-370 Białystok, tel. 85 7479 430.
Kontakt z inspektorem ochrony danych w Zarządzie, możliwy jest pod nr tel. 85 7479 433
lub adresem email: lukasz.zak@zmk.bialystok.pl.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze oraz do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi - 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. Odbiorcami danych osobowych będą upoważnieni pracownicy, zatrudnieni w
firmie Softhard S.A., celem zapewnienia serwisu pogwarancyjnego dla Zintegrowanego
Systemu Informatycznego „Papirus SQL” dla Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku.
Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych, określają przepisy prawa.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także przenoszenia danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Osoba, której dane osobowe
są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzasadnione
jest, że dane osobowe są przetwarzane przez administratora niezgodnie z w/w
rozporządzeniem. Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów
ustawowych jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
Czytelny podpis : ................................…

(wnioskodawcy)

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

(współmałżonka)

…………………………………………………………………...
podpis pracownika ZMK rozpoznającego wniosek

