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      ........................................................                                                  Siedlce, dnia   ........................................            

Numer sprawy ( nadaje Urząd ) 

          PREZYDENT  MIASTA SIEDLCE 

      Część I 
                                                    / wypełnia wnioskodawca / 

 

Pan / Pani .................................................................................................................................................................. 

Adres ....................................................................................................................  tel  .............................................. 

1. Data upływu terminu na jaki umowa najmu lokalu została zawarta  .......................................................................... 

2. Informacja o dochodach osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym: 

Lp Imię i nazwisko Stopień 
pokrewieństwa 

Data 
urodzenia 

Żródło 
dochodu 

Średni  dochód 
brutto  z 

ostatnich 3 mies. 
    wnioskodawca    
      
      
      
      
      
      
      
      

 
Art. 233 § 1 Kodeksu Karnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1600 z późn. zm.), „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód  

w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje 
nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”  

  

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art.233 § 1 KK  o ś w i a d c z a m,  że: 

1. Posiadam / nie posiadam* innych źródeł dochodu niż wykazane we wniosku; 
2. Posiadam / nie posiadam *  tytułu prawnego do innych lokali lub domów, 
3. Prowadzę / nie prowadzę* działalności gospodarczej 
4. Jestem / nie jestem* właścicielem gospodarstwa rolnego o pow.  …………….. hektarów przeliczeniowych 
 
        ............................................................... 

  (czytelny podpis wnioskodawcy) 
 

Pouczenie: 
* Niewłaściwe skreślić 
* Dochody wszystkich osób umieszczonych we wniosku muszą być potwierdzone zaświadczeniem, decyzją   

lub oświadczeniem pod odpowiedzialnością karną. 
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Część II 

/ Wypełnia administrator budynku / 
 

Dane osoby ubiegającej się o informacje 

Pan/Pani  ……………………………………………………………………………………………………………..…………. 
imię i nazwisko 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                  adres zamieszkania 
 

1. Informacje o lokalu: powierzchnia ……….. m²; ilość izb łącznie z kuchnią …… ; piętro ... ; wyposażony  

w instalacje: wod- kan, cw, co, gaz. 

2. Data obowiązywania umowy najmu lokalu 

Od  ..........................................................  do  ............................................................ 

3. Ilość osób zameldowanych w lokalu  ................................... 

4. Informacja o stanie zaległości w opłatach na dzień  ..................................................... 
 
• z tytułu czynszu najmu ................................................... 

• z tytułu innych opłat ....................................................... 
 

Potwierdzam zgodność danych dotyczących wnioskodawcy ubiegającego się o przedłużenie umowy najmu lokalu 
socjalnego. 
 

Potwierdzenie administracji domu 

 

………………………………………. 
    pieczęć, data i podpis pracownika 

 
Podstawa prawna: 
 

1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 
Kodeksu cywilnego (Dz.U.2019.1182 z późn. zm.) 

2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2019.1145 z późn. zm.) 
3. Ustawa  z dnia 14 czerwca 1960 r - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096                   

z późn. zm.) 
4. Uchwała Nr XI/127/2007 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 maja 2007 roku w sprawie zasad 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Siedlce, zmieniona Uchwałą Nr XLVII/695/2009 Rady 
Miasta Siedlce z dnia 30 października 2009 roku, zmieniona Uchwałą  Nr XXIV/300/2016 Rady Miasta 
Siedlce z dnia 30 września 2016 roku, zmieniona Uchwałą LV/628/2018 z 27 września 2018 r. 
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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 wyrażenie zgody na przedłużenie 
umowy najmu socjalnego lokalu /lokalu komunalnego lub ponowne wstąpienie w stosunek najmu. 

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. 
 


	WNIOSEK
	F- 01
	O WYRAŻENIE ZGODY NA PRZEDŁUŻENIE UMOWY NAJMU SOCJALNEGO LOKALU / LOKALU KOMUNALNEGO                                        LUB PONOWNE WSTĄPIENIE W STOSUNEK NAJMU.
	KI- 77 -109

	Stron:  3
	PREZYDENT  MIASTA SIEDLCE
	WNIOSEK
	KI-77-109

	F- 01
	Stron:  3
	WNIOSEK
	KI-77-109

	F- 01
	Stron:  3

	Siedlce dnia: 
	Pan  Pani: 
	Adres: 
	tel: 
	fill_6: 
	LpRow1: 
	fill_9: 
	Data urodzeniawnioskodawca: 
	fill_11: 
	fill_12: 
	LpRow2: 
	fill_14: 
	wnioskodawcaRow1: 
	Data urodzeniaRow2: 
	fill_17: 
	fill_18: 
	LpRow3: 
	fill_20: 
	wnioskodawcaRow2: 
	Data urodzeniaRow3: 
	fill_23: 
	fill_24: 
	LpRow4: 
	fill_26: 
	wnioskodawcaRow3: 
	Data urodzeniaRow4: 
	fill_29: 
	fill_30: 
	LpRow5: 
	fill_32: 
	wnioskodawcaRow4: 
	Data urodzeniaRow5: 
	fill_35: 
	fill_36: 
	LpRow6: 
	fill_38: 
	wnioskodawcaRow5: 
	Data urodzeniaRow6: 
	fill_41: 
	fill_42: 
	LpRow7: 
	fill_44: 
	wnioskodawcaRow6: 
	Data urodzeniaRow7: 
	fill_47: 
	fill_48: 
	LpRow8: 
	fill_50: 
	wnioskodawcaRow7: 
	Data urodzeniaRow8: 
	fill_53: 
	fill_54: 
	fill_56: 
	wnioskodawcaRow8: 
	Data urodzeniaRow9: 
	fill_59: 
	fill_60: 
	PanPani: 
	adres zamieszkania: 
	Od: 
	do: 
	fill_5: 
	fill_6_2: 
	fill_7: 
	fill_8: 
	pow: 
	123: 

	LpRow9: 
	WYCZYŚĆ: 
	DRUKUJ: 
	LpRow9125: 
	PIĘTRO: 
	PIĘTRO 123: 


