
  

         Załącznik do załącznika Nr 1                        

         uchwały Nr ..................../21 
         Rady Miejskiej w Brusach 

         z dnia ....................... 2021 r. 

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

(imię i nazwisko wnioskodawcy)                       (miejscowość, 

data)……………………………………………....…. 

………………………………………………..... 

(adres zamieszkania) 

Dane dobrowolne, mające ułatwić kontakt: 

tel.* (pole dobrowolne) ........……………………… 

e-mail * (pole dobrowolne)...…….......………….... 

Burmistrz Brus 

WNIOSEK O PRZYDZIAŁ LOKALU MIESZKALNEGO/SOCJALNEGO** 

(niepotrzebne skreślić)  Z ZASOBU MIESZKANIOWEGO GMINY BRUSY 

I. Proszę o przydzielenie lokalu dla wymienionych osób: 

Lp Imię i Nazwisko 
Rok 

urodzenia 
Stopień pokrewieństwa 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    
 

II. Charakterystyka obecnych warunków mieszkaniowych 

1. W jakim lokalu obecnie Pan/Pani zamieszkuje?: 

- wynajmowanym: kto jest właścicielem, głównym najemcą? ..............................................  

2. Całkowita powierzchnia zajmowanego lokalu   …………….. m2; 

3. Liczba pokoi ogółem ……………...  , 

4. Przybliżona powierzchnia każdego pokoju wynosi:   1) ………….. m2 2) …………. m2 

                                                                                           3) ……………..m2 4) …………...m2; 

         pow. kuchni …………….m2 

5. Inne pomieszczenia w lokalu: jakie i o jakiej powierzchni?………………………….................. 

6. Usytuowanie lokalu: parter/piętro** (niepotrzebne skreślić) 

7. Od kiedy zamieszkuje Pan/Pani w tym lokalu?:……………………………   

8. Wyposażenie lokalu w pozostałe instalacje: 

- gazową .................. ; - elektryczną ...............  

- ogrzewania (jakiego typu? piec, etażowe, kominek, centralne, itp.):  ...................................  

- wod.-kan. .................................... 

9. Lokal wyposażony jest w łazienkę/ wc ** (niepotrzebne skreślić) 



  

III. Podstawa starań o przydział lokalu (proszę zaznaczyć znakiem X): 

-□ dotychczasowy lokal uległ zniszczeniu w wyniku zdarzenia losowego (proszę podać 

jakiego)….………..……………………………………………………………………………………….........

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

-□ orzeczono eksmisję z dotychczasowego lokalu (załącznik: prawomocny wyrok sądu) .................... …....... 

-□ dotychczasowy lokal nie nadaje się na stały pobyt ludzi (proszę podać dlaczego)……………………....... 

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

-□ występuje nadmierne zaludnienie w dotychczasowym lokalu:  ............................................. …………...... 

-□ jestem wychowankiem placówki opiekuńczo wychowawczej lub rodziny zastępczej 

-□ utrata tytułu prawnego na skutek wypowiedzenia umowy najmu (załącznik: wypowiedzenie umowy 

najmu dotychczasowego lokalu lokal przeznaczony jest do wyburzenia lub remontu (załącznik: decyzja 

organu nadzoru budowlanego) 

-□ zamieszkuję z osobą skazaną prawomocnym wyrokiem za znęcanie się nad nią (nad rodziną) bądź 

zmuszona(y) jestem do opuszczenia dotychczasowego mieszkania, z uwagi na niemożliwość dalszego 

zamieszkiwania wspólnie z osobą skazaną za znęcanie się 

-□ osoba bezdomna 

-□ inne:  ........................................................................................................................... .................................. 

IV. Dodatkowe informacje mogące mieć wpływ na ocenę wniosku 

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

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

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

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

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

… 

V. Czas zamieszkiwania w Gminie Brusy (wykazanie, że Gmina Brusy jest centrum życiowym lub 

potwierdzenie zameldowania na terenie Gminy................................………………………………………… 

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

VI. Informacja czy wnioskodawca lub współmałżonek, osoba pozostająca faktycznie we wspólnym pożyciu 

lub osoba zgłoszona do wspólnego zamieszkiwania posiada tytuł prawny do innego lokalu, budynku 

mieszkalnego lub jej części, posiada tytuł prawny do nieruchomości  **(niepotrzebne skreślić) - jeżeli tak, 

podać czego jest właścicielem i na jakiej podstawie, a nadto gdzie ta nieruchomość jest 

położona…………………….…………………………………........................................................................ 

VII. Wnioskodawca oświadcza, iż zostały mu przedstawione informacje dotyczące przetwarzania danych 

osobowych znajdujące się w klauzuli informacyjnej, która jest integralną częścią wnioski. 

 
 

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

          podpis wnioskodawcy 
 

 

 

Załączniki do wniosku: 

1) Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego składa się zgodnie z wzorem określonym w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 9 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

2133 ze zm). 

2) Oświadczenie o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego składa się zgodnie z wzorem określonym w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 7 ust. 15 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. 

3) dokument potwierdzający zameldowanie na terenie Gminy lub oświadczenie w którym wykaże, że jest członkiem wspólnoty 

mieszkaniowej Gminy. 

 



  

 

 

 

Klazula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 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 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO" informuję, iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Brus, który reprezentuje Gminę Brusy z siedzibą przy ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy. 

2. W sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@brusy.pl lub pocztą tradycyjną na adres 

administratora. 

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie 

praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz własciwej uchwały Rady Miejskiew Brusach w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Brusy, 

- art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania 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. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzać będziemy w celu rozpatrzenia wniosku, umieszczenia na liście osób oczekujących na przydział lokalu, zawarcia umowy najmu, zbadania uprawnień 

do najmu lokalu należącego do mieszkaniowego zasobu gminy Brusy. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy oraz organy publiczne, 

sądy i inne podmioty, które wykażą interes prawny w pozyskaniu danych osobowych. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia procedury przyznania lokalu, odmowy przyznania lokalu bądź też wpisania na wykaz osób oczekujących 

na lokale komunalne z zasobu mieszkaniowego Gminy, zawarcia umowy najmu. Wykaz i procedura wyboru jest jawna ponieważ na podstawie art. 21 ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 21 czerwca 

2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 611) oraz właściwej uchwały Rady Miejskiej w Brusach 

podlega ona kontroli społecznej. Poodanie danych dodatkowych (np. kontaktowych) jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana zgody. 

8. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów dla jakich zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi w Rozporządzeniu 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 

archiwów zakładowych. 

9. Posiada Pani/Pan: 

- prawo dostępu do swoich danych – czyli uzyskiwania informacji o celu i sposobie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz kopii danych, 

- prawo do sprostowania danych – czyli poprawienia danych osobowych, gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się, 

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania, 

- prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

11. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO. 

Jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. 

12. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa. 

 

 

  


