
 

WNIOSEK 

o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym 

w Branicach z zasobu Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej sp. z o.o. w Prudniku 

 

1. Dane dotyczące wnioskodawcy: 

 

Imię .................................................................... nazwisko .............................................................................. 

 

Adres zamieszkania (należy podać w przypadku gdy jest inny niż adres zameldowania) 

 

...................................................................................................................................................................................... 

Adres korespondencyjny (należy podać w przypadku gdy jest inny niż adres zameldowania) 

 

..................................................................................................................................................................................... 

 

Nr telefonu (opcjonalnie) .................................................................................................. 

 

2. Dane dotyczące osób objętych wnioskiem: 

 

1) Imię .......................................................................... nazwisko .......................................................... 

Pesel ...................................................................... 

2) Imię .......................................................................... nazwisko .......................................................... 

Pesel ...................................................................... 

3) Imię .......................................................................... nazwisko ........................................................... 

Pesel ...................................................................... 

4) Imię ........................................................................... nazwisko ............................................................ 

Pesel ...................................................................... 

5) Imię .......................................................................... nazwisko ............................................................ 

Pesel ...................................................................... 

6) Imię .......................................................................... nazwisko ............................................................. 

Pesel ...................................................................... 

7) Imię .......................................................................... nazwisko ............................................................. 

Pesel ...................................................................... 

8) Imię .......................................................................... nazwisko ............................................................. 

Pesel ...................................................................... 

 

3. Oświadczam, że posiadam wkład oszczędnościowy gromadzony na rachunku bankowym na cele mieszkaniowe, 

którego dowód stanowi książeczka mieszkaniowa wystawiona do dnia 23.10.1990 r. 

Tak / Nie*/* niepotrzebne skreślić/ 

 



 

Jeśli tak, to książeczkę mieszkaniową nr ............................... z dnia .......................................... należy przedłożyć do 

wglądu. 

4. Oświadczam, że w moim gospodarstwie domowym jest co najmniej jedno dziecko 

Tak / Nie*/* niepotrzebne skreślić/ 

5. Oświadczam, że osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego zmienia miejsce zamieszkania w celu 

podjęcia pracy lub nauki poza miejscem obecnego zamieszkania 

Tak / Nie*/* niepotrzebne skreślić/ 

6. Oświadczam, że średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku 2022 wynosi:      

………………………………………………………………….. 

7. Wnoszę o najem lokalu nr ……………………………………………………………… 

 

..........................................................    ............................................................

 /miejscowość, data/       /podpis wnioskodawcy/ 

 

Dokumenty, które dołączam do wniosku: 

1. Zaświadczenie właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wysokości dochodów w roku poprzednim 

uzyskanych przez wnioskodawcę oraz osoby zgłoszone przez nią do wspólnego zamieszkiwania. 

UWAGA: Zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy o SIM osoba ubiegająca się o najem lokalu mieszkalnego jest 

obowiązana złożyć SIM deklarację o średnim miesięcznym dochodzie gospodarstwa domowego w roku 

poprzednim oraz przedstawić zaświadczenie właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wysokości dochodów 

uzyskanych przez tę osobę oraz osoby zgłoszone przez nią do wspólnego zamieszkania.   

2. Inne: 

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

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Urzędu Gminy w Branicach 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 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, zwanego dalej „RODO”,  

informujemy, że: 

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest: 

Wójt Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 48-140 Branice 

2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: 

tel: 77 4868250 w. 10, e-mail: iod@branice.pl 

3. Pana/i dane osobowe przetwarzane będą: 

w celu przeprowadzenia naboru wniosków na wynajem lokali mieszkalnych w SIM Opolskie Południe sp. 

z o.o. w Prudniku 

4. Przetwarzane dane mogą obejmować imię i nazwisko wnioskodawcy i osób w jego gospodarstwie 

domowym, ich miejsce zamieszkania, numer PESEL, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, posiadanie 

wkładu oszczędnościowego, przyczyna zmiany miejsca zamieszkania, dochód gospodarstwa domowego. 



 

 

5. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią: 

- wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na 

żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO). 

-  wykonanie obowiązków prawnych administratora (art. 6 ust. 1 lit c) RODO), 

-  żywotne interesy stron w zakresie prawa do udzielanych świadczeń (art. 6 ust. 1 lit d) RODO), 

- wykonania zadań realizowanych w  interesie publicznym lub w  ramach sprawowania władzy 

publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit e) RODO), 

6. Dane będą pozyskiwane od stron postępowań administracyjnych oraz umów i podmiotów zobowiązanych do 

udostępniania danych na żądanie Gminy. 

7. Dane będą udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, a także firmom 

współpracującym – operatorom systemów informatycznych, bankom, kancelariom prawnym. Dane nie będą 

przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 

8. Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres wymagany Instrukcją Kancelaryjną dopóki istnieje 

podstawa prawna przetwarzania danych, a dane z umów cywilnoprawnych do upływu okresu przedawnienia oraz 

przez okres wymagany przepisami ustaw podatkowych, a w zakresie ubezpieczeń społecznych do upływu okresu 

przedawnienia należności składkowych. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie bez względu na zgodność z prawem przetwarzania, /jeżeli przetwarzanie odbywa się na 

podstawie zgody/, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

10. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie 

danych osobowych dotyczących Pana/i naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych. 

11. Pana/i dane przetwarzane będą w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny. 

12. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie wymaganych prawem informacji, 

a także w zakresie dotyczących ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego i podatku dochodowego. Odmowa 

podania danych może uniemożliwić załatwienie sprawy. W zakresie zawieranych umów podanie danych 

osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania może uniemożliwić zawarcie umowy. 


