wniosek kompletny

TAK

Wniosek o zgodę na oddanie
lokalu do bezpłatnego używania

NIE

data złożenia ostatniego załącznika

Data wpływu do urzędu
Instrukcja wypełniania:
→ wniosek należy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI,
→ okienka wyboru należy zaznaczać poprzez wstawienie znaku
→ treść udzielonych odpowiedzi może wpłynąć na konieczność złożenia dodatkowych załączników i wyjaśnień,
→ za datę złożenia wniosku przyjmuje się datę wpływu ostatniego z wymaganych dokumentów

1. Podstawowe dane o wniosku
1.1. Wniosek dotyczy
1.1.1. oddania do bezpłatnego używania całego lokalu
1.1.2. oddania do bezpłatnego używania części lokalu

1.2. Dane wnioskodawcy1 (jeżeli jest więcej wnioskodawców np. małżonek wnioskodawcy - należy wypełnić zał. nr 2 dla każdej osoby oddzielnie)
Imię/Imiona
Nazwisko
Telefon kontaktowy*

,
(tel. stacjonarny)

(tel. komórkowy)

adres e-mail*
* Dane nieobowiązkowe – wnioskodawca nie musi ich wypełniać, ale ich podanie ułatwi kontakt z wnioskodawcą w trakcie prowadzonego
postępowania. W przypadku wypełnienia należy uzupełnić oświadczenie zawarte w pkt 3.2. lub 3.3.)

1.3. Adres lokalu, który ma być oddany do bezpłatnego używania
Miejscowość

kod pocztowy

ulica

nr budynku

nr lokalu

1.4. Dane osoby na rzecz której najemca chce oddać lokal do bezpłatnego używania
Imię/Imiona
Nazwisko
Telefon kontaktowy*

,
(tel. stacjonarny)

(tel. komórkowy)

adres e-mail*
* Dane nieobowiązkowe – wnioskodawca nie musi ich wypełniać, ale ich podanie ułatwi kontakt z wnioskodawcą w trakcie prowadzonego
postępowania. W przypadku wypełnienia należy uzupełnić oświadczenie zawarte w pkt 3.2 lub 3.3.)

Pesel
Wymieniona powyżej osoba jest dla wnioskodawcy*
*należy określić: albo stopień pokrewieństwa do wnioskodawcy (np. ojciec, matka, dziecko, wnuk, brat, siostra, itp.) albo powiązanie z
wnioskodawcą (np. małżonek, partner/partnerka, dziecko/wnuk małżonka najemcy, teść, teściowa, małżonek osoby uprawnionej do zamieszkiwania
(zięć, synowa, inna), dalsza rodzina (jaka), osoba obca lub niespokrewniona)
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1

wnioskodawcą jest wyłącznie najemca lokalu (w przypadku gdy jest kilku najemców tzw. współnajem lokalu
- wnioskodawcami muszą być wszyscy współnajemcy)

1.5. Adres zamieszkania osoby na rzecz której najemca chce oddać lokal do bezpłatnego używania (Uwaga: nie
dotyczy obywateli Ukrainy, o których mowa w § 26 ust. 6 uchwały Nr XXIII/669/2019 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 roku w
sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 14836 z późn.
zm.)

Miejscowość

-

kod pocztowy

Gmina
ulica

nr budynku

TAK

Zajmowany lokal jest lokalem z zasobu Miasta st. Warszawy

nr lokalu

NIE*

*Jeżeli NIE należy wypełnić zał. nr 3 do wniosku

Brak miejsca zamieszkania

TAK*

NIE

*"TAK” oznacza, że osoba zamieszkuje w lokalu/pomieszczeniu nienadającym się na stały pobyt ludzi (np. altany, klatki schodowe, garaże, piwnice,
itd.) lub korzysta z pomocy w formie tymczasowego schronienia (np. schronisko, noclegownia),
wówczas należy wypełnić zał. nr 5 oraz przejść do wypełnienia pkt 1.6.

1.6. Adres zameldowania osoby na rzecz której najemca chce oddać lokal do bezpłatnego używania (tylko jeżeli jest
inny niż adres zamieszkania lub wskazano "nie posiadam" w pkt. 1.5.)*

(Uwaga: nie dotyczy obywateli Ukrainy, o których mowa w § 26 ust. 6 uchwały Nr XXIII/669/2019 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 5 grudnia
2019 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. poz.
14836 z późn. zm.)

Miejscowość

kod pocztowy

-

Gmina
ulica

nr budynku

nr lokalu

*Jeżeli adres spoza zasobu mieszkaniowego Miasta należy wypełnić zał. nr 3, jeżeli spoza Warszawy dodatkowo zał. nr 4 do wniosku

1.7. Adres korespondencyjny (tylko jeżeli jest inny niż w pkt. 1.5.)
Miejscowość

kod pocztowy

-

Gmina
ulica

nr budynku

nr lokalu

2. Uzasadnienie* (określić przyczynę i cel oddania lokalu w bezpłatne używanie)

* okoliczności podane w uzasadnieniu należy, w miarę możliwości udokumentować (np. w przypadku gdy powodem bezpłatnego używania
jest stan zdrowia – należy dołączyć stosowne zaświadczenia i orzeczenia lekarskie)
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3. Oświadczenia
3.1.

3.2.

3.3.

Uprzedzony(a)/uprzedzeni1 o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 286 Kodeksu Karnego własnoręcznym
podpisem potwierdzam/potwierdzamy1 prawdziwość danych zamieszczonych w niniejszym wniosku.
Własnoręczny podpis
wnioskodawcy

Własnoręczny
podpis
kolejnego
wnioskodawcy

Własnoręczny podpis
osoby na rzecz której
najemca chce oddać lokal
do bezpłatnego używania

Podpis2

Podpis2

Podpis2

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Prezydenta m.st. Warszawy moich danych osobowych w zakresie: numeru
telefonu i/lub adresu e-mail, w celu przekazywania przez Urząd informacji w związku z prowadzonym postępowaniem
w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego.
Zgody udzielam na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO (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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
Własnoręczny podpis
wnioskodawcy

Własnoręczny
podpis
kolejnego
wnioskodawcy

Własnoręczny podpis
osoby na rzecz której
najemca chce oddać lokal
do bezpłatnego używania

Podpis2

Podpis2

Podpis2

wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody1 na przekazywanie informacji odnośnie realizacji sprawy za pomocą środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną
(Dz.U. z 2020, poz. 344) na podany adres e-mail oraz w formie wiadomości tekstowej sms na podany numer telefonu.
Własnoręczny podpis
wnioskodawcy

Własnoręczny
podpis
kolejnego
wnioskodawcy

Własnoręczny podpis
osoby na rzecz której
najemca chce oddać lokal
do bezpłatnego używania

Podpis2

Podpis2

Podpis2
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1 niepotrzebne

skreślić
2
podpisy wszystkich pełnoletnich osób objętych wnioskiem

4. Załączniki*
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

*
załączniki nr 1 do wniosku składają obowiązkowo wszystkie osoby na rzecz której najemca chce oddać lokal do bezpłatnego używania, poza
obywatelami Ukrainy, o których mowa w § 26 ust. 6 uchwały Nr XXIII/669/2019 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 5 grudnia
2019 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz.
Woj. Maz. poz. 14836 z późn. zm.).
pozostałe załączniki - w zależności od informacji wynikających z wniosku zgodnie z instrukcjami umieszczonymi we wniosku (UWAGA: zał. 3,
4 i 5 nie składają obywatele Ukrainy, o których mowa w § 26 ust. 6 uchwały Nr XXIII/669/2019 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 5
grudnia 2019 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy
(Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 14836 z późn. zm.)

7. Pouczenia
7.1.
7.2.

Art. 286 § 1 Kodeksu karnego: „Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego
rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do
należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.”
Treść KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH dostępna jest na tablicach ogłoszeń, na stronach
internetowych Urzędów Dzielnic oraz stronie:
https://warszawa19115.pl/szukasz-informacji/nieruchomosci-lokale-komunalne/polityka-lokalowa
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