Załącznik Nr l do uchwały NrXXXVII.240.2021
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

l. Wnioskodawca:

(imię i nazwisko, numer PESEL albo numer dokumentu potwierdzającego tożsamość
wnioskodawcy w przypadku braku numeru PESEL)

(telefon kontaktowy, adres email)
2.Adres zamieszkania wnioskodawcy:

3.Nazwa i adres zarządcy budyiiku albo innej osoby uprawnionej do pobierania należności za
lokal mieszkalny:

4. Tytuł prawny do zajmowanego lokalu:
a)
najem
D
b) podnajem D
c) spółdzielcze prawo do lokalu (lokatorskie lub własnościowe) D
d) własność lokalu w spółdzielni mieszkaniowej a
e) własność innego lokalu mieszkalnego D
f) własność domu jednorodzinnego D
g) własność budynku wielorodzinnego, w którym zajmuje lokal D
h) inny tytuł prawny a
i) bez tytułu prawnego, ale oczekujący na dostarczenie przysługującego lokalu zamiennego albo
zawarcie umowy najem
socjalny lokalu D
5.Powierzchnia użytkowa lokalu:...................................... w tym:

a) łączna powierzchnia pokoi i kuchni1-'.
b) powierzchnia zajmowana przez wnioskodawcę w przypadku najmu lub podnajmu części
lokalu.

(W przypadku przekroczenia powierzchni normatywnej o 30%, ale nie więcej niż o 50 % pod
warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej lokalu nie przekracza
60%.)

6.Liczba osób niepełnosprawnych:

a) liczba osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim:.
b) liczba innych osób niepełnosprawnych, których niepełnosprawność wymaga
zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.
7.Techniczne wyposażenie zajmowanego lokalu mieszkalnego:
a) wyposażenie w centralne ogrzewanie:
b) wyposażenie w centralną instalację ciepłej wody):
c) instalacją gazu przewodowego:

l. Jest
l. Jest
l.Jest

2. Brakl)
2. Brakl)
2. Brakl)

8.Liczba osób wchodzących w skład gospodarstwa
domowego:,
Łączne dochody członków gospodarstwa domowego:,
(według deklaracji)

9.Łączna kwota wydatków na lokal mieszkalny za ostatni miesiąc ).
(według okazanych dokumentów)

Potwierdza zarządca budynku albo inna osoba uprawniona do pobierania należności za lokal
mieszkalny

pkt 2-5 oraz 7 i 9
(podpis zarządcy albo innej osoby uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny)

(podpis przyjmującego)

^Niepotrzebne skreślić. 2)Miesiąc poprzedzający miesiąc, w
którym składany jest wniosek.

(podpis wnioskodawcy)

Załącznik Nr 2 do uchwały NrXXXVII.240.2021
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

(imię i nazwisko wnioskodawcy)

(miejscowość i data)
(adres zamieszkania)

Deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego za okres
(pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku)
Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób:
l. Imię i nazwisko ......................................................... wnioskodawca,
Data urodzenia.

2. Imię i nazwisko.

Data urodzenia............................ stopień pokrewieństwa.
3. Imię i nazwisko.
Data urodzenia........................... stopień pokrewieństwa.,
4. Imię i nazwisko.

Data urodzenia.......................... stopień pokrewieństwa.
5. Imię i nazwisko.

Data urodzenia.......................... stopień pokrewieństwa.
6. Imię i nazwisko.

Data urodzenia.......................... stopień pokrewieństwa.
7. Imię i nazwisko.

Data urodzenia.......................... stopień pokrewieństwa.

Oświadczam, że w podanym wyżej okresie dochody moje i wymienionych wyżej kolejno
członków mojego gospodarstwa domowego wyniosły:
Wysokość

Lpl) Miejsce pracy lub nauki2)

Źródła dochodu

dochodu w zł

Razem dochody
domowego:,

gospodarstwa

1) Należy podać liczbę porządkową osób zamieszczonych przed tabelą.2)
Należy wymienić oddzielnie każde źródło dochodu.

Razem dochody gospodarstwa domowego: Średni dochód na jednego członka
gospodarstwa domowego wynosi........................zł, tojest miesięcznie
.zł.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Zgodnie z art.7 ust. 14 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych osoba korzystająca z dodatku
mieszkaniowego jest obowiązana przechowywać dokumenty, o których mowa w ust. 13 (tj. dokumenty na których
podstawie zadeklarowała dochody), przez okres 3 lat od dnia wydania decyzji o przyznaniu dodatku.

(podpis przyjmującego)

(podpis wnioskodawcy)

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W ZAKRESIE POMOCY MATERIALNEJ

DOTYCZĄCEJ WNIOSKU O DODATEK MIESZKANIOWY
Wypełniając obowiązek określony w art. 13 ust. l 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 „RODO") informujemy o zasadach
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych:
l) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Referat Gospodarki Komunalnej 87-400

Golub-Dobrzyń, Plac 1000-1ecia25;
2) Inspektor Ochrony Danych - Piotr Juzoń - pjuzon('Ń-ia.bidata.pl;
3) administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów
prawa, o których mowa w art.7 ust.le ustawy o dodatku mieszkaniowym;
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w postępowaniu administracyjnym dotyczącym
realizacji zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym o udzielenie pomocy
materialnej w formie dodatku mieszkaniowego dla mieszkańców zamieszkałych na terenie
Gminy Golub-Dobrzyń;
5) w związku z przetwarzaniem danych, o których mowa w punkcie 4 odbiorcami Pani/Pana
danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania
publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które
wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa w szczególności:
a) ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
b) 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; 7) uprawnienia:
ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie
można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej i prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego,
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
8) inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
a także nie będą profilowane ani przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Oświadczam, iż zapoznałem/am się z powyższą klauzulą informacyjną.

(data)

(podpis)

