
                   

 

                    Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 308/2021 

                    Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 19.11.2021 r. 

 

          Tczew, dnia …………………………........... 
........................................................................ 

             (imię i nazwisko wnioskodawcy) 

 

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

                   (adres korespondencyjny) 

 

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

                               (telefon) 

 

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

                                (e- mail) 

 

 

 

WNIOSEK O NAJEM LOKALU MIESZKALNEGO 
(NALEŻY WYPEŁNIAĆ WYRAŹNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI) 

 

 
1. Proszę o wynajęcie lokalu mieszkalnego z uwzględnieniem niżej wymienionych członków rodziny: 

 

L.p. Nazwisko i imię Stopień 

pokrewieństwa 

Data 

urodzenia 

PESEL Miejsce stałego 

zameldowania 

1 

 

 wnioskodawca    

2 

 

     

3 

 

     

4 

 

     

5 

 

     

6 

 

     

7 

 

     

8 

 

     

9 

 

     

10 

 

     

 
2. Adres zamieszkania: ............................................................................................................................. ................................................ 

3. Nazwa zarządcy budynku: ....................................................................................................................................................................  

4. Uprawnienia do zajmowanego lokalu: 

a) własność 

b) najem (dane właściciela lokalu ………………………………………………………………………………………………......……) 

c) podnajem 

d) spółdzielcze prawo do lokalu (lokatorskie lub własnościowe) 

e) decyzja lub umowa na członka rodziny (imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa …………………………………………….....….) 

f) bez tytułu prawnego 

g) bez tytułu prawnego, ale oczekujący na dostarczenie przysługującego lokalu zamiennego lub w ramach najmu socjalnego 

(właściwe podkreślić) 



W przypadku potwierdzenia punktu 4a, b, c, d, e, dołączyć kserokopię stosownego dokumentu – decyzji, umowy najmu lub 

aktu notarialnego. 

  5. Powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego: ............ m² 
  6. Liczba pokoi w lokalu: …………… 

  7. Liczba osób zamieszkałych w całym lokalu: .........., w tym liczba członków rodziny wnioskodawcy: .......... 

  8. Do jakich innych lokali mieszkalnych /domów wnioskodawca, małżonek lub którykolwiek z członków rodziny zgłoszonych do 

      wspólnego zamieszkania posiada tytuł prawny? (podać adres) 
      ............................................................................................................................. ................................................................................ 

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

  9. Stan cywilny wnioskodawcy: ……………………………………. 

10. Czy małżonek wnioskodawcy zamieszkuje w innym lokalu? 

- tak (podać adres lokalu) ………………………………………………………………………………………………………………...… 
- nie 
(właściwe podkreślić – wypełniają wyłącznie osoby pozostające w związku małżeńskim) 

11. Czy małżonek wnioskodawcy, zamieszkujący w innym lokalu, posiada do niego tytuł prawny? 

- tak (podać adres lokalu) …………………………………………………………………………………………………………………... 
- nie 
(właściwe podkreślić - wypełniają wyłącznie osoby pozostające w związku małżeńskim) 

12. Czy wnioskodawca, małżonek lub którykolwiek z członków rodziny zgłoszonych do wspólnego zamieszkania posiadał tytuł 

prawny do lokalu mieszkalnego/domu, który następnie utracił, lub którego się zrzekł? 

- tak (podać adres lokalu) ………………………………………………………………………………………………………………...… 
- nie 
(właściwe podkreślić) 

13. Czy wnioskodawca, małżonek lub którykolwiek z członków rodziny zgłoszonych do wspólnego zamieszkania posiada znaczny 

stopnień niepełnosprawności i porusza się przy pomocy wózka inwalidzkiego? 

- tak (podać adres lokalu) ………………………………………………………………………………………………………………...… 
- nie 
(właściwe podkreślić) 

Niepełnosprawność ruchowa winna być udokumentowana przez odpowiednie organy. 

14. Od kiedy wnioskodawca zamieszkuje na terenie Tczewa? …………………………………………………………………………... 

15. Uzasadnienie wniosku: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

 

Oświadczam, iż informacje podane przeze mnie we wniosku są zgodne z prawdą i jednocześnie przyjmuję do wiadomości,                          

że podanie nieprawdziwych danych może skutkować utratą dotychczas nabytych w sprawie uprawnień oraz odpowiedzialnością karną 

z art. 286 § 1 Kodeksu karnego, stanowiącego: „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”. 

 

Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a) o tym, że pozytywne rozpatrzenie niniejszego wniosku wiąże się z umieszczeniem 

mojego imienia i nazwiska na liście podanej do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w siedzibie Tczewskiego Towarzystwa 

Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. i Urzędu Miejskiego w Tczewie oraz umieszczenie jej na stronie internetowej. 

 

Zobowiązuję się niezwłocznie informować Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. o wszystkich zmianach                      

w danych podanych we wniosku (m.in. zmianie adresu zamieszkania, adresu do korespondencji, numeru telefonu, stanu cywilnego, 

liczbie osób itp.). Zapoznałem(am) się z prawem wglądu do swoich danych i możliwości ich poprawiania. 

 

 

 
         .............................................................. 
               czytelny podpis wnioskodawcy 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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, Gmina Miejska Tczew informuje, że: 

 
1. Administrator Danych Osobowych 

Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Gmina Miejska Tczew z siedzibą przy Placu Marszałka Piłsudskiego 1, 83-110. 

2. Inspektor Ochrony Danych 
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminie Miejskiej Tczew – p. Adrianą Głuchowską możliwy jest za pośrednictwem adresu                 

e-mail: inspektor@um.tczew.pl oraz numerem telefonu: 696 011 969 
3. Cel i podstawa prawna przetwarzania 

Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu przydziału (najmu) lokalu mieszkalnego na podstawie złożonego przez Pana/Panią 

wniosku, w oparciu o Art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W celu rozpatrzenia Pani/Pana wniosku możemy również poprosić o dane dotyczące Pani/Pana stanu 
zdrowia. Podstawą przetwarzania danych dotyczących Pani/Pana stanu zdrowia będzie Art. 9 ust. 2 lit. a RODO. 

4. Odbiorcy danych 

W toku załatwiania Pani/Pana sprawy dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom. Odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione 
do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, 

na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Odbiorcą Pani/Pana danych, w związku                        z Uchwałą 

Rady Miejskiej w Tczewie w sprawie powierzenia Spółce Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą                        w 
Tczewie zadań własnych Gminy Miejskiej Tczew w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej będzie 

Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Hugona Kołłątaja 9, 83-110 Tczew. 

5. Okres przechowywania danych 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat licząc w pełnych latach kalendarzowych począwszy od dnia 1 stycznia roku 

następnego od daty zakończenia sprawy. Okres przechowywania wynika z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.                         

w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych. 

6. Informacja o przekazaniu danych do państw trzecich 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 
7. Prawa osób, których dane są przetwarzane 

W zakresie Pani/Pana danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do: 

1) dostępu do danych osobowych, 
2) sprostowania danych osobowych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe, 

3) usunięcia danych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody, 

4) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody, 
5) w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Gminie Miejskiej Tczew Pani/Pana danych osobowych, przysługuje 

Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie. 

8. Profilowanie 

Ponadto informujemy, że Gmina Miejska Tczew nie przetwarza danych osobowych w trybie zautomatyzowanym oraz że dane nie są profilowane. 


