
WNIOSEK 
O NAJEM LOKALU Z ZASOBU MIESZKANIOWEGO MIASTA ZAMOŚĆ 

 

               A. WARUNKI ZAMIESZKIWANIA KWALIFIKUJĄCE DO ICH POPRAWY 

 Przebywanie w placówkach zapewniających pobyt osobom bezdomnym. 

 
Zamieszkiwanie w lokalach niespełniających wymogów pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi 
– barakach, pustostanach i innych obiektach niebędących lokalem. 

 Zamieszkiwanie w mieszkaniach chronionych lub wspomaganych. 

 
Zamieszkiwanie w lokalach znajdujących się w budynkach przeznaczonych do opróżnienia lub rozbiórki 
z uwagi na zły stan techniczny. 

 
W zajmowanym lokalu na jednego członka gospodarstwa domowego przypada mniej niż 5 m2 powierzchni 
pokoi lub 10 m2 w przypadku gospodarstwa domowego jednoosobowego. 

 
Zamieszkiwanie w lokalu niedostosowanym do potrzeb wynikających z warunków zdrowotnych, rodzinnych 
i społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych ruchowo. 

 
Zamieszkiwanie w lokalu nieodpowiadającym potrzebom mieszkaniowym z uwagi na niedostateczne 
wyposażenie lub zły stan techniczny lokalu. 

 Koszty utrzymania zamieszkiwanego lokalu przekraczają możliwości finansowe. 

               B. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY 
Imię i nazwisko PESEL 

Miejscowość 
 

Kod pocztowy Ulica Nr domu Nr lokalu 

Telefon kontaktowy Adres e-mail (nieobowiązkowe) 

               C. DANE DOTYCZĄCE ZAJMOWANEGO PRZEZ WNIOSKODAWCĘ LOKALU 
Miejscowość Kod pocztowy Ulica Nr domu Nr lokalu 

Właściciel / Tytuł prawny do lokalu Lokal samodzielny [tak/nie] Liczba osób zamieszkujących OGÓŁEM 

               D. WNIOSKODAWCA ORAZ OSOBY, KTÓRE MAJĄ ZAMIAR ZAMIESZKAĆ Z WNIOSKODAWCĄ 

L.p. Imię i nazwisko 
Rok 

urodzenia 

Data zameldowania na pobyt 
Pokrewieństwo 

stały okresowy 

1 wnioskodawca    xxxxx 

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

 
Data, podpis i pieczęć 

Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 
 



               E. OPIS ZAJMOWANEGO PRZEZ WNIOSKODAWCĘ LOKALU 

E.1. Powierzchnia i położenie lokalu w budynku 
Pow. lokalu [m²] Liczba pokoi Pow. łączna pokoi [m²] Piętro Winda [tak/nie] 

E.2. Warunki techniczne 

Centralne ogrzewanie:   tak   nie 

Instalacja gazowa:   tak   nie 

Instalacja wodociągowa:   tak   nie 

Instalacja kanalizacyjna:   tak   nie 

E.3. Pomieszczenia służące potrzebom mieszkalnym 

Kuchnia:   w lokalu   w budynku   poza budynkiem 

Łazienka:   w lokalu   w budynku   poza budynkiem 

Toaleta:   w lokalu   w budynku   poza budynkiem 

E.4. Szkic lokalu [nieobowiązkowe] 

 

 
         Data, podpis i pieczęć 
administracji / właściciela lokalu 

 

               F. OŚWIADCZENIE O NIEPOSIADANIU TYTUŁU PRAWNEGO DO INNEGO LOKALU 

      Oświadczam, że nie posiadam tytułu prawnego do innego lokalu położonego na terenie Miasta 
Zamość oraz lokalu usytuowanego w pobliskiej miejscowości rozumianej jako miejscowość położoną 
w powiecie graniczącym tj. w powiecie zamojskim. 
      Składając niniejsze oświadczenie, jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie 
fałszywego oświadczenia. 

 
………..………………………………………………………… 

(data i podpis wnioskodawcy) 

               G. UZASADNIENIE WNIOSKU 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
……………..…………………………………………………… 

(data i podpis wnioskodawcy) 



 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 4.05.2016, s. 1); 
- dalej: „RODO” informuję, że: 
 
1) Administratorem Państwa danych jest Prezydent Miasta Zamość (adres: Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość), 

telefon kontaktowy: (84) 677-23-00. 
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować 

we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: 
iod@zamosc.pl lub pisemnie pod adres Administratora. 

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o najem lokalu mieszkalnego 
z zasobu Miasta Zamość tj. gdyż jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 
na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw 
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. W przypadku dobrowolnego 
udostępniania przez Państwa danych osobowych innych niż wynikające z obowiązku prawnego, podstawę 
legalizującą ich przetwarzanie stanowi wyrażona zgoda na przetwarzanie swoich danych osobowych 
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w przypadku zwykłych kategorii danych osobowych lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO 
– w przypadku szczególnych kategorii danych osobowych). Udostępnione dobrowolnie dane będą 
przetwarzane w celu, o którym mowa w zdaniu pierwszym lub też  innym, dla którego Państwo indywidualnie 
zdecydowali się podać dane dobrowolnie.  

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem 
okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych tj. 10 lat. 
Natomiast z przypadku danych podanych dobrowolnie – co do zasady do czasu wycofania przez Państwa 
zgody na ich przetwarzanie. 

5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu. 
6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię 

Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 
7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
d) w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO 

lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – co do zasady prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), 
w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); 

8) Podanie przez Państwa danych osobowych w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem prawnym 
jest obowiązkowe, a ich nieprzekazanie skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 
3. Nieprzekazanie danych udostępnianych dobrowolnie pozostaje bez wpływu na rozpoznanie sprawy.  

9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych, tj. osobowych usługodawcom wykonujących usługi serwisu systemów 
informatycznych oraz usługodawcom z zakresu księgowości oraz doradztwa prawnego, a także podmiotom 
lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

 


