Załącznik do Regulaminu Pracy Komisji Weryfikacyjnej
do spraw analizy wniosków złożonych przez osoby ubiegające się o przydział lokalu
w budynku przy ul. Poznańskiej 171 w Ożarowie Mazowieckim.

BURMISTRZ OŻAROWA MAZOWIECKIEGO
05-850 Ożarów Mazowiecki
ul. Kolejowa 2

WNIOSEK O PRZYDZIAŁ LOKALU W BUDYNKU PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 171
W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

I.

Dane Wnioskodawcy:

Imię:
Nazwisko:
Nazwisko rodowe:
Imiona rodziców:
Data i miejsce urodzenia:
PESEL:
Nr telefonu kontaktowego:
II.

Adres zameldowania na pobyt stały wnioskodawcy:

Miejscowość:
Ulica:
Nr domu:
Nr mieszkania:
Kod pocztowy:
III.

Adres zamieszkania wnioskodawcy:

Na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki (zaznacz właściwe):
TAK

NIE

Miejscowość:
Ulica:
Nr domu:
Nr mieszkania:
Kod pocztowy:
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IV.

KRYTERIA FORMALNE:

Jeśli w pkt. III zaznaczono TAK, proszę wypełnić dane poniżej:

1.

Okres zamieszkiwania na terenie Gminy Ożarów
Mazowiecki (proszę podać miesiąc i rok zamieszkania
oraz liczbę lat):

2.

Zeznanie podatkowe od osób fizycznych za rok
poprzedzający rok złożenia wniosku zostało złożone
w Urzędzie Skarbowym Warszawa Bielany

TAK

NIE

3.

W zeznaniu podatkowym od osób fizycznych za rok
poprzedzający rok złożenia wniosku wskazano Gminę
Ożarów Mazowiecki jako miejsce zamieszkania

TAK

NIE

4.
5.
6.

7.

8.

Liczba osób zamieszkujących z Wnioskodawcą
we wspólnym gospodarstwie domowym
Łączny dochód netto gospodarstwa domowego w roku
poprzedzającym rok złożenia wniosku
Dochód netto na jedną osobę w gospodarstwie
domowym w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku
(6=5:4)
Posiadam tytuł prawny do lokalu mieszkalnego lub innej
nieruchomości przeznaczonej i nadającej się do
zamieszkania
Jestem najemcą lokalu mieszkalnego na terenie Gminy
Ożarów Mazowiecki

W okresie ostatnich pięciu lat przed dniem złożenia
wniosku zbyłem(am) posiadane uprzednio prawo
9. własności nieruchomości lokalowej lub innej
nieruchomości przeznaczonej i nadającej się do
zamieszkania
W okresie ostatnich pięciu lat przed dniem złożenia
wniosku zrzekłem(am) się ograniczonego prawa
10. rzeczowego* posiadanego względem nieruchomości
lokalowej lub innej nieruchomości przeznaczonej i
nadającej się do zamieszkania

……../…………../……………
Miesiąc/rok / liczba lat

os.
zł.
zł.

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

* dotyczy: użytkowania, służebności, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
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V.

Lp.

Osoby ubiegające się wraz z wnioskodawcą o przydział lokalu
(członkowie gospodarstwa domowego):

Imię

Nazwisko

Stopień
pokrewieństwa

Status zawodowy
Data
Miejsce
(np. praca, nauka, emeryt,
urodzenia zamieszkania
nie pracujący, inne)

1

2

3

4

5

6

7

8

VI.

Wnioskuję o przydział lokalu (proszę zaznaczyć właściwe):

Jednopokojowego

Dwupokojowego

Trzypokojowego
Objaśnienie: Mieszkania jednopokojowe będą mogły być przydzielone dla 1-2 domowników
Mieszkania dwupokojowe będą mogły być przydzielone dla 3-4 domowników
Mieszkania trzypokojowe będą mogły być przydzielone dla 5 i więcej domowników
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ZGODA I OŚWIADCZENIE:
Oświadczam, że dane zawarte we wniosku oraz złożone oświadczenia są zgodne z prawdą.
Zostałem poinformowany(na), że podanie nieprawdziwych danych może skutkować
odpowiedzialnością karną. Jednocześnie zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o wszelkich
zmianach danych zawartych w niniejszym wniosku.
Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem Pracy Komisji do spraw analizy
wniosków złożonych przez osoby ubiegające się o przydział lokalu w budynku przy ul. Poznańskiej 171
w Ożarowie Mazowieckim wprowadzonym Zarządzeniem Nr B.0050.211.2018 Burmistrza Ożarowa
Mazowieckiego z dnia 2 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji Weryfikacyjnej do spraw
analizy wniosków złożonych przez osoby ubiegające się o przydział lokalu w budynku przy ul.
Poznańskiej 171 w Ożarowie Mazowieckim oraz ustalenia trybu jej pracy
Oświadczam, że zapoznałem(am) się z treścią Uchwały Nr LVII/599/18 Rady Miejskiej w
Ożarowie Mazowieckim z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania i sprzedaży
nowopowstałych lokali w budynku przy ul. Poznańskiej 171 w Ożarowie Mazowieckim wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ożarów Mazowiecki z późn. zm.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku
przez Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki, w celu
rozpatrzenia wniosku o przydział lokalu w budynku przy ul. Poznańskiej 171 w Ożarowie
Mazowieckim.
OŚWIADCZENIE O DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016r.) Urząd Miejski w
Ożarowie Mazowieckim informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim z siedzibą
w Ożarowie Mazowieckim, 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Kolejowa 2, kontakt do Inspektora Ochrony
Danych Osobowych: iod@ozarow-mazowiecki.pl
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o przydział lokalu w budynku
przy ul. Poznańskiej 171 w Ożarowie Mazowieckim na podstawie przepisów prawa powszechnie
obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z
Instrukcją kancelaryjną.
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w
przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia
zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych.

………………………………………………………….
Data, czytelny podpis Wnioskodawcy

Wypełnia Komisja Weryfikacyjna
Wniosek został zarejestrowany w ewidencji wniosków o przydział lokalu w budynku
przy ul. Poznańskiej 171 w Ożarowie Mazowieckim pod numerem
…….……………………………………………………………..

(Podpis Sekretarza Komisji Weryfikacyjnej )
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WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU:
1. Oświadczenie o zamieszkiwaniu Wnioskodawcy na terenie Gminy Ożarów
Mazowiecki przez okres co najmniej 5 lat licząc do chwili złożenia wniosku
potwierdzone przez osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu, w którym
zamieszkiwał wnioskodawca (np. właściciela) – Załącznik Nr 1
Uwaga: jeśli w okresie ostatnich 5 lat licząc do chwili złożenia wniosku Wnioskodawca
zamieszkiwał pod więcej niż jednym adresem Załącznik Nr 1 należy wypełnić osobno
dla każdego miejsca zamieszkania.
2. Oświadczenie o wysokości dochodów netto za rok poprzedzający rok złożenia
wniosku i rozliczaniu przez Wnioskodawcę podatku dochodowego od osób fizycznych
w Urzędzie Skarbowym Warszawa Bielany z jednoczesnym wskazaniem Gminy
Ożarów Mazowiecki jako miejsca zamieszkania Wnioskodawcy – Załącznik Nr 2
3. Aktualne potwierdzenie rozliczania przez Wnioskodawcę podatku dochodowego od
osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym Warszawa Bielany za rok poprzedzający rok
złożenia wniosku w postaci jednego z poniższych dokumentów:
a)
kopia zeznania podatkowego (PIT) osób fizycznych za rok poprzedzający rok
złożenia wniosku, opatrzona pieczęcią Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany z datą
wpływu;
b)
zaświadczenie z Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany, potwierdzające fakt
złożenia zeznania podatkowego (PIT) za rok poprzedzający rok złożenia wniosku ze
wskazaniem wysokości dochodów brutto i jego składników oraz Gminy Ożarów
Mazowiecki jako miejsca zamieszkania podatnika;
c)
kopia zeznania podatkowego (PIT) w podatku dochodowym od osób
fizycznych za rok poprzedzający rok złożenia wniosku wraz z urzędowym
poświadczeniem odbioru zeznania podatkowego przez Urząd Skarbowy Warszawa
Bielany, wydanego przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu elektronicznego
administracji podatkowej (UPO).
4. Oświadczenie o wysokości dochodów wszystkich osób (członków gospodarstwa
domowego wskazanych w pkt. V wniosku) ubiegających się wraz z Wnioskodawcą o
przydział lokalu, za rok poprzedzający rok złożenia wniosku – Załącznik Nr 3, wraz z
potwierdzeniem wysokości osiągniętego dochodu netto przez każdą z tych osób w
postaci jednego z poniższych dokumentów:
a) kopia zeznania podatkowego (PIT) osób fizycznych za rok poprzedzający rok
złożenia wniosku, opatrzona pieczęcią Urzędu Skarbowego z datą wpływu;
b) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, potwierdzające fakt złożenia zeznania
podatkowego (PIT) za rok poprzedzający rok złożenia wniosku ze wskazaniem
wysokości dochodów brutto i jego składników;
c) kopia zeznania podatkowego (PIT) w podatku dochodowym od osób fizycznych za
rok poprzedzający rok złożenia wniosku wraz z urzędowym poświadczeniem
odbioru zeznania podatkowego przez Urząd Skarbowy, wydanego przez
elektroniczną skrzynkę podawczą systemu elektronicznego administracji
podatkowej (UPO).
Uwaga: osoby ubiegające się wraz z wnioskodawcą o przydział lokalu (członkowie
gospodarstwa domowego) mogą dołączyć zeznanie podatkowe złożone w dowolnym
urzędzie skarbowym.
5.1. Oświadczenie o braku posiadania jakiegokolwiek tytułu prawnego do lokalu
mieszkalnego lub innej nieruchomości przeznaczonej i nadającej się do zamieszkania
– Załącznik Nr 4a
lub
5.2. w przypadku osób wynajmujących lokale mieszkalne na terenie Gminy Ożarów
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Mazowiecki i zamieszkujących te lokale – oświadczenie wraz z zobowiązaniem do
rozwiązania umowy najmu i zdania lokalu oraz dokonania wszelkich rozliczeń za lokal
przez zawarciem umowy najmu przydzielonego lokalu – Załącznik Nr 4b
lub
5.3. w przypadku zajmowania lokalu jedynie jako osoba nie mająca zawartej umowy
potwierdzającej jego prawo do tego lokalu tj. jedynie domownik – Wnioskodawca
musi dołączyć pisemne zaświadczenie zarządcy lub osoby posiadającej tytuł prawny
do lokalu o niezaleganiu z opłatami za lokal zajmowany w chwili składania wniosku i
przed zawarciem umowy najmu przydzielonego lokalu – Załącznik Nr 4c
6. Oświadczenie, że Wnioskodawca nie zbył w okresie ostatnich 5 lat przed dniem
złożenia wniosku posiadanego uprzednio prawa własności nieruchomości lokalowej
lub innej nieruchomości przeznaczonej i nadającej się do zamieszkania lub nie zrzekł
się ograniczonego prawa rzeczowego posiadanego względem takiej nieruchomości
(jeżeli dotyczy) – Załącznik Nr 5
7. Oświadczenie o zobowiązaniu się Wnioskodawcy do wpłaty kaucji w wysokości 12krotności miesięcznego czynszu za wynajmowany lokal w terminie do 10-ciu dni od
daty przydziału lokalu w drodze losowania – Załącznik Nr 6
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