
 

 

 

  

wpłynęło ________________ 

 

WNIOSEK O WYNAJEM MIESZKANIA – PRABUTY 

W odpowiednim 

wierszu postawić X 
Kategoria mieszkania 

Orientacyjne wielkości 

mieszkań 

 2 pokoje z aneksem kuchennym 37,90 m
2
 – 39,73 m

2
 

 2 pokoje małe 40,82 m
2
 – 49,31 m

2
 

 2 pokoje duże  52,62 m
2
 – 52,73 m

2
 

 

1. Dane o wnioskodawcy: Imię i nazwisko ____________________________________ 

a) Data urodzenia: ________________________________ 

b) Adres zamieszkania: kod __________ (miasto) ____________ulica __________ 

telefony _______________________e-mail __________________________________ 

c) Adres do korespondencji: kod __________ (miasto) ____________ulica ___________ 

d) Zakład pracy: ______________________________ Miejscowość ________________ 

 

 Potwierdzenie zameldowania 

przez ewidencję ludności UMiG:  

 

2. Ilość osób wraz z wnioskodawcą, które będą zajmowały lokal mieszkalny w TBS. 

Lp. Imię i nazwisko 
Data 

urodzenia 

Stopień 

pokrewieństwa  

z wnioskodawcą 

Miejsce pracy 

/nauki 

1.   Wnioskodawca  

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. DLA OSÓB ZDAJĄCYCH MIESZKANIE KOMUNLANE. 

Warunki mieszkaniowe wnioskodawcy: 

 

a) Dane o obecnym mieszkaniu: adres ________________________________________ 

powierzchnia mieszkania ____________, 

b) Mieszkanie stanowi własność komunalną. 

Dane o osobach zamieszkujących wraz z wnioskodawcą: 

Lp. Imię i nazwisko 
Stopień 

pokrewieństwa 
Data urodzenia Miejsce pracy 

1.  Wnioskodawca ____________ ______________ 

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

 

c) Czy w przypadku zawarcia umowy na mieszkanie w zasobach TBS pozostawi Pan/Pani 

mieszkanie komunalne do dyspozycji Miasta i Gminy Prabuty? TAK           NIE 

Jeżeli TAK, to do wniosku należy dołączyć oświadczenie o rezygnacji z mieszkania 

komunalnego.  

- Mieszkanie należy do komunalnego/socjalnego zasobu Miasta i Gminy Prabuty 

- i jest/nie jest* zadłużone na kwotę ____________________ zł   

słownie ________________________________________________________________ 

*/niepotrzebne skreślić/ 

 

Stwierdzam zgodność danych o mieszkaniu ze stanem faktycznym. 

 

   

 

 

Data, pieczęć, podpis właściciela lub zarządcy 

 

4. Warunki mieszkaniowe wnioskodawcy inne niż komunalne: 

a) Dane o obecnym mieszkaniu: adres _______________________________ 

powierzchnia mieszkania __________ 

b) Mieszkanie stanowi własność komunalną, zakładową, spółdzielczą, prywatną  

z czynszem, dom prywatny*   

*/właściwe podkreślić/ 

 

 



 

c) Tytuł prawny do lokalu posiada rodzic        / rodzeństwo          / osoba obca       / inny 

jaki ___________________________________________________________________  

 

5. Potwierdzenie administratora mieszkania (jeżeli tytuł do lokalu posiadają rodzice lub 

dzieci, a mieszkanie jest administrowane należy potwierdzić u administratora stan konta opłat). 

Mieszkanie jest / nie jest zadłużone na kwotę ________________ zł 

słownie ________________________________________________________________ 

  

Stwierdzam zgodność danych o mieszkaniu ze stanem faktycznym. 

 

 

 

 

Data, pieczęć, podpis właściciela lub zarządcy 

6. TBS informuje, że wynajęcie mieszkania może wiązać się z poniesieniem kosztów na: 

a) pokrycie kaucji w wysokości 12 - krotności miesięcznego czynszu ( kaucja= metry 

mieszkania x stawka czynszu za 1m
2
 zł x 12 miesięcy), 

b)  opłacenie czynszu w wysokości do 4 % wartości odtworzeniowej lokalu w skali roku. 

7. Oświadczam, że ja i osoby wymienione we wniosku nie są właścicielami lokalu 

mieszkalnego i nie posiadają tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego na terenie 

Miasta i Gminy Prabuty z wyłączeniem pkt. 3 niniejszego wniosku. 

8. Oświadczam, że informacje podane w formularzu zgłoszeniowym są prawdziwe  

i aktualne. 

9. Jestem świadoma(y) odpowiedzialności karnej, zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, 

według którego za oświadczenie nieprawdy lub zatajenie prawdy, podlega się karze 

pozbawienia wolności do lat 3. 

10. Zobowiązuję się do bezzwłocznego uaktualniania wszystkich danych zawartych  

we wniosku. Brak aktualizacji danych przez okres 2 lat spowoduje usunięcie wniosku 

z listy osób oczekujących na mieszkanie. 

 

11. Oświadczenie  

1. Oświadczam, że 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) 

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku  

i dołączonych do niego dokumentach w celu rozpatrzenia niniejszego wniosku  

o najem w procesie wyboru najemcy na lokal. 

 

 

Prabuty, dnia _______________  ________________________ 

                   podpis wnioskodawcy 

 

          

 



 

Klauzula informacyjna  

dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 

(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty, 

którego siedzibą jest Urząd Miasta i Gminy w Prabutach, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty, 

tel. 55 278 20 02, email: biuro@prabuty.pl. 

2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować  

za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@prabuty.pl lub listownie na adres: Urząd Miasta  

i Gminy w Prabutach, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty. 

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie stosownie do udzielonej 

zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu rozpatrzenia wniosku o najem  

w procesie wyboru najemcy na lokal.  

4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celu wskazanym powyżej 

Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. 

Odbiorcami danych mogą być: 

1) podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów 

prawa, 

2) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora  

na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, 

3) pracownicy, którzy są upoważnieni do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z RODO oraz powszechnymi 

i szczególnymi przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej i nie  

są przekazywane poza Unię Europejską.  

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

wskazanego powyżej celu przetwarzania, a następnie archiwizowane zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu  

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem.  

8. Przysługuje Pani/Panu, w stosunku do przetwarzanych przez nas danych osobowych, prawo 

do:  

 dostępu do danych osobowych, 

 sprostowania danych osobowych, 

 usunięcia danych osobowych, 

 ograniczenia lub rozszerzenia przetwarzania danych osobowych, 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,  

 przenoszenia danych osobowych. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dobrowolne, ale konieczne do rozpatrzenia 

wniosku. 

10. Jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych jest nieprawidłowe przysługuje 

Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

11. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również 

profilowaniu.  
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