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...................................................................  Ocena punktowa ………………………….............. 
(nazwisko  i imię)) 

 
 

................................................................... 
(adres zamieszkania) 

 
PREZYDENT MIASTA SIEDLCE 

 
 

I. SYTUACJA RODZINNA I BYTOWA 
 

 
 

L.p. 

 
 

Nazwisko i imię 

 
Data 

urodz. 

Stosunek 
pokrewieństwa do 

wnioskodawcy 
osób 

wymienionych we 
wniosku 

Wynagrodzenie 
brutto za okres 3 

miesięcy 
poprzedzających 
złoŜenie wniosku 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 
Średni miesięczny dochód w/w osób w przeliczeniu na 1 członka rodziny wynosi ………………….. złotych 
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II. SYTUACJA MIESZKANIOWA WNIOSKODAWCY 

 

1.   Wnioskodawca zamieszkuje w lokalu: * 
 

a)   spółdzielczym 

b)   komunalnym 

c)   zakładowym 

d)   hotelowym 
 

e)   prywatnym czynszowym 
 

f)  wynajmowanym od osób fizycznych 
 

g)   innym (jakim?)  …………………………………………………………………………………………………………….. 
 

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

2.   Mieszkanie składa się z ………….pokoi o powierzchni każdego pokoju 

1. …………………… m2
 

2. …………………… m2
 

3. …………………… m2
 

4. …………………… m2
 

- łączna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosi ……………………….. m2
 

- powierzchnia pokoju na jednego członka gospodarstwa domowego wynosi …………………. m2
 

 

3. Zajmowane mieszkanie jest użytkowane:* 
 

a) samodzielnie 
 

b) wspólnie z (określić z kim i ile izb zajmuje wnioskodawca) …………………………………………………………………. 
 

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

c) podnajmowane u osób obcych 

4. Zajmowany lokal jest: * 
 

a) zagrzybiony, zawilgocony 
 

b) bez urządzeń wodno-kanalizacyjnych 

c) bez łazienki 

d) bez wc 
 

e) ogrzewany piecowo 
 

5. Lokal położony jest:* (dotyczy osób powyżej 65 roku życia i inwalidów) 
 

a) parter 
 

b) kondygnacja (która?) ………………. 
 

6. Czy wnioskodawca przebywa w noclegowni PKPS w Siedlcach?* 
 

a) tak (podać ilość miesięcy) ………………. 

b) nie 
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III. SYTUACJA RODZINNA WNIOSKODAWCY: 

 

1.   Głównym najemcą lokalu jest:* 
 

a)    wnioskodawca 
 

b)    członek rodziny (określić kto?) …………………………………………………………………………………………………….. 

c)  osoba obca 

2.   Występujące inwalidztwo (udokumentowane) wśród osób ubiegających się o mieszkanie:* 
 

a)    grupa I 

b)    grupa II 

c)    grupa III 

d)    dzieci do lat 16 
 

3.   Liczba dzieci w rodzinie wnioskodawcy …………………………………….. 
 

4.   Wnioskodawca jest osobą samotnie wychowującą dzieci?* 

(rozwód, wdowieństwo lub inna okoliczność do udokumentowania) 

a)    tak 

b)    nie 

5.   Wnioskodawca jest rodziną zastępczą?* (do udokumentowania) 
 

a)    tak 

b)    nie 

6.   Wnioskodawca jest osobą opuszczającą dom dziecka lub inną placówkę opiekuńczo-wychowawczą w związku z uzyskaniem 

pełnoletniości: * 

a)    tak 

b)    nie 

IV. INNE OKOLICZNOŚCI: 
 

1.   Okres oczekiwania na mieszkanie liczony wstecz od daty złożenia wniosku, pod warunkiem jego corocznego 

uaktualniania: 

- ile lat?  …………………………………………. 
 

2.   Czy wnioskodawca posiada uprawnienia do innego lokalu w mieście Siedlce lub innej miejscowości?* 
 

a)   tak 

b)   nie 

3.   Okres stałego zamieszkiwania i zameldowania w mieście Siedlce* 
 

a)   na pobyt stały                      od ………………… 

b)   na pobyt czasowy                od ………………… 

c)   bez zameldowania               od ………………… 

4.   Staż małżeństwa, wiek małżonków ( do udokumentowania ) 
 

a) staż małżeństwa lat ……………………. 

b) żona lat ……………………. 

c) mąż lat ……………………. 
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Wnioskodawca składa oświadczenie pod odpowiedzialnością karną określoną w art.233§ 1 kk. 

 

I.  Wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych zawartych we wniosku o wynajem 

mieszkania komunalnego lub najmu socjalnego lokalu jak również umieszczenie moich danych 

osobowych na liście osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu jw. 

II.  Jeśli w danym roku moje nazwisko nie znajdzie się na liście osób uprawnionych do wynajmu 

mieszkania komunalnego lub najmu socjalnego lokalu a w dalszym ciągu chcę się ubiegać o 

wynajem takiego mieszkania, to zobowiązuję się do aktualizowania w IV kwartale każdego roku 

danych zawartych we wniosku złożonym przeze mnie o wynajem mieszkania komunalnego lub najmu 

socjalnego lokalu w następującym zakresie: 

- składu osobowego rodziny, 
 

- dochodów wszystkich członków rodziny (zaświadczenia o dochodach z trzech miesięcy 

poprzedzających ich złożenie), 

- warunków mieszkaniowych 
 
 
 
 

………………………………………………..  ………………………………………… 
                          (data)   (podpis wnioskodawcy) 

 
 

* - właściwe zakreślić 
 
 

Niezbędne załączniki: 
 

a)   zaświadczenie o dochodach brutto za okres 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku 

 b)   zaświadczenie z domu dziecka lub innej placówki opiekuńczo-wychowawczej 

c)   zaświadczenie o występującym inwalidztwie 
 

d)   orzeczenie lekarskie o niepełnosprawności dla dzieci do lat 16 
 

e)   udokumentowanie okoliczności samotnego wychowywania dzieci  

f)  udokumentowanie faktu stanowienia rodziny zastępczej 

g)   udokumentowanie stażu małżeńskiego 
 

h)   zaświadczenie z noclegowni PKPS w Siedlcach 
 
 

Uwaga: 
 

Brak potwierdzenia danych wymagających udokumentowania zaświadczeniami – uniemożliwi 

prawidłowe rozpatrzenie wniosku. 
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 KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Siedlce jest Prezydent Miasta 
Siedlce, Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce. 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych  
w zakresie działania Urzędu Miasta Siedlce, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się 
Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Siedlce, za pomocą adresu 
iod@um.siedlce.pl lub telefonicznie na numer 25) 794 37 57. 

3. Administrator danych osobowych – Prezydent Miasta Siedlce-przetwarza Pani/Pana dane osobowe                         
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej: „RODO”) w związku z art. 61 §5 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm., zwane dalej: k.p.a.). 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rozpatrzenia wniosku o wniosku o wynajem mieszkania 
komunalnego lub najmu socjalnego lokalu  

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych 
osobowych mogą być, oprócz Administratora danych osobowych, także organy władzy publicznej oraz 
podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i 
w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, określonego                      
w pkt 4, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
a) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 

uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane                                 

są nieprawidłowe lub niekompletne;  
c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: 

− osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 
− przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu 

danych, żądając w zamian ich ograniczenia,  
− Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje 

ich do ustalenia, obrony   lub dochodzenia roszczeń, 
− osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia                     

czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.  
Zgodnie z art. 2a § 3 k.p.a. wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO (prawo                      
do ograniczenia przetwarzania), nie wpływa na tok i wynik postępowania.  

7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miasta Siedlce 
Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania 
danych osobowych stanowi przepis prawa.  

9. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
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