
1 

 

 

 

Burmistrz Gminy Kozienice                                                                                                                                                            

ul. Parkowa 5 

26-900 Kozienice 

W N I O S E K / A K T U A L I Z A C J A  
 

 
1) o zawarcie umowy najmu lokalu / najmu socjalnego lokalu wchodzącego w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Kozienice * 
2) o zamianę lokalu * niepotrzebne skreślić 

 

Imię i nazwisko wnioskodawcy…………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Adres stałego zameldowania ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefon/ e-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

I. Wnioskuję o zawarcie umowy najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu  
Gminy Kozienice dla mnie oraz niżej wymienionych osób: 
 

Dane osób ubiegających się wraz z wnioskodawcą o przyznanie  
lokalu mieszkalnego 

Lp. Imię i nazwisko Pokrewieństwo 
wobec 

wnioskodawcy 

Adres 
stałego/czasowego 

zameldowania 

PESEL 

1. 

 

 

 

    

2. 

 

 

 

    

3. 

 

 

 

    

4. 

 

 

 

    

5. 

 

 

 

    

6. 
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Informacja o pobieranych świadczeniach i zasiłkach (wypełnić w przypadku otrzymywania) 

Oświadczam, że otrzymuję bądź osoby objęte wnioskiem otrzymują: 
 Świadczenie rodzicielskie z tytułu 

urodzenia/przysposobienia/objęcia opieką dziecka; 

 Zasiłek macierzyński; 

 Rentę 

 Emeryturę 

 

 

 

UWAGA! Należy dołączyć dokumenty potwierdzające 

pobieranie świadczenia 

 Alimenty zasądzone prawomocnym wyrokiem 

sądu; 

 Alimenty dobrowolne; 

 Świadczenie z funduszu alimentacyjnego; 

 Zaliczkę alimentacyjną 

 Zasiłek dla osoby zarejestrowanej jako 

bezrobotna 

 Stypendium doktoranckie/sportowe/socjalne; 

 Inne: ……………….…………………………………................ 

 

 
II. Uzasadnienie wniosku:  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
III. Dane o dotychczas zajmowanym mieszkaniu: 

1. Głównym najemcą jest Pan/Pani ……………….……………...………………………………………………………………………. 

wraz z nim zamieszkują………………….………………………………………………………………………………………………...... 

……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………….. 
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2. Mieszkanie stanowi własność: 

            Gminną;      Spółdzielczą;      Osoby prywatnej;     Inna ……………………………….. 

 

       3. Nazwa, nazwisko właściciela lokalu, adres:……………………………………………………………………………… 

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

4. Ilość zajmowanych izb: (wymienić i podać powierzchnię mieszkalną pokoi i każdego pomieszczenia) 

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

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

Łączna powierzchnia użytkowa lokalu wynosi ………m2 

5. Tytuł prawny do zajmowanego lokalu ……………………………………………………………………………..……. 

6. Lokal wyposażony jest w następujące urządzenia techniczne: 

  instalację elektryczną              wodę         łazienkę 

  kanalizację                               gaz              WC samodzielne lub w łazience 

  c.o.                                            Inne (jakie)            …………………………………………..…………….. 

7. Opis stanu technicznego: ………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

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

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

IV. Dane o wnioskodawcy: 

1. Zamieszkuję na terenie Gminy Kozienice 10 lat i powyżej:   tak / nie (właściwe zaznaczyć) 

W przypadku zamieszkiwania 10 lat i powyżej przedkładam następujące dokumenty potwierdzające 

fakt zamieszkiwania na terenie Gminy Kozienice: …………….………………………………………………….……. 

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

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

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

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

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

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

 

 



4 

 

2. Uwagi dotyczące stanu zdrowia wnioskodawcy i członków rodziny (należy dołączyć                                     

prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności- jeżeli dotyczy)  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

3. Czy wnioskodawca rozlicza się z podatku dochodowego w Urzędzie Skarbowym w Kozienicach? 

  TAK               NIE 

Jeżeli zaznaczono TAK – należy dołączyć zaświadczenie lub kopię rocznej deklaracji PIT z roku bieżącego lub             

z roku poprzedzającego złożenie niniejszego wniosku z potwierdzeniem złożenia do Urzędu Skarbowego                  

w Kozienicach. 

Wszelkie zmiany wobec wyżej wymienionych zobowiązuję się zgłosić w formie nowego wniosku 

niezwłocznie po ich zaistnieniu. 

KLAUZULA  INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: 

RODO informuję, że: 

Administratorem Pani/Pana danych jest Burmistrz Gminy Kozienice, z siedzibą w Urzędzie Miejskim, 26-900 Kozienice, ul. Parkowa5. 

Dane są zbierane w związku ze złożonym wnioskiem o przyznanie lokalu mieszkalnego pochodzącego z mieszkaniowego zasobu 

Gminy Kozienice. Uzyskanie tych danych jest niezbędne w celu rozpatrzenia wniosku – wynika to z Ustawy o ochronie praw 

lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 611, poz. 11, poz. 1243), 

oraz Uchwały  Nr XXXIII/383/2021 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 8 marca 2021 r. 

Odmowa podania danych osobowych skutkuje nierozpatrzeniem wniosku. 

W przypadku przyznania Panu/ Pani lokalu mieszkalnego dane są przekazywane do Zarządzania Mieniem Komunalnym Gminy 

Kozienice. Zakres przekazywanych danych to: imię i nazwisko, adres oraz PESEL. 

 Okres Przechowywania Pana/Pani danych osobowych , to okres 10 lat. 

Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia  

przetwarzania. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora mają 

Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. 

Dane kontaktowe Inspektora Danych osobowych: iod@kozienice.pl 

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres 

administratora lub na adres: iod@kozienice.pl. 

V. Oświadczenia: 
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Oświadczam, że wszystkie dane zawarte we wniosku są prawdziwe, nie zataiłem/łam żadnych informacji 

mających wpływ na ocenę mojej sytuacji mieszkaniowej i materialnej. 

 

 

1. ………………………………………..………………….           2. …………………..……………………………………… 

2. ……………………………………..…………………….           3. …………………………..……………………………… 

                     Czytelny podpis wnioskodawcy oraz wszystkich pełnoletnich osób objętych wnioskiem 

 

 

mailto:iod@kozienice.pl
mailto:iod@kozienice.pl
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UWAGA : Wniosek musi być wypełniony czytelnie, we wszystkich wyżej podanych punktach. 
 
Do wniosku należy dołączyć: 

1. Deklarację o dochodach gospodarstwa domowego za okres pełnych trzech miesięcy poprzedzających  
 datę złożenia wniosku. (Za dochód uważa się dochód w rozumieniu przepisów ustawy o dodatkach 
mieszkaniowych). 
2. Zaświadczenia wszystkich pełnoletnich członków gospodarstwa domowego o osiąganych dochodach   
za okres ostatnich 3 miesięcy poprzedzających złożenia wniosku. 
3. Inne dokumenty potwierdzające osiągane dochody i sytuację rodzinną przedstawione w deklaracji                      
i w oświadczeniu majątkowym. 
4. Oświadczenia wszystkich pełnoletnich członków gospodarstwa domowego o nieposiadaniu/ posiadaniu 
tytułu prawnego do innego lokalu położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości. 
5. Oświadczenia wszystkich pełnoletnich członków gospodarstwa domowego o stanie majątkowym 
(zgodnie ze wzorem określonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 7 ust. 15                  
ustawy  z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych). 

6. Zaświadczenie lub kopię rocznej deklaracji PIT z roku bieżącego lub z roku poprzedzającego złożenie 

niniejszego wniosku wraz z potwierdzeniem złożenia do Urzędu Skarbowego w Kozienicach. 
7. Zaświadczenie z uczelni lub szkoły o kontynuacji nauki dzieci powyżej 18 roku życia ale nie więcej niż  
do ukończenia 24 roku życia – jeżeli dotyczy. 
8. W przypadku rozwodu - kserokopia prawomocnego Wyroku Sądu o rozwodzie, 
9. W przypadku niepełnosprawności  - aktualne prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności. 
10. W przypadku zamieszkiwania na terenie Gminy Kozienice powyżej 10 lat należy dołączyć dokumenty 
potwierdzające fakt zamieszkiwania na terenie Gminy Kozienice. 

Za dochód od 1 lipca 2021 r. uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 
o świadczeniach rodzinnych.  
 

Dochód, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób, oznacza : 

a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 

30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387,                   

z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, 

składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na 

ubezpieczenie zdrowotne, 

b) dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku 

dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, 

c) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób 

fizycznych. 

W przypadku posiadania tytułu prawnego do gospodarstwa rolnego dochód z tego gospodarstwa ustala się 

na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy 

w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 333). 

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, w przypadku prowadzenia działalności 

opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.), ustala się na podstawie 

oświadczenia wnioskodawcy lub zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego. 

W przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy             

z dnia  20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych 

przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 1905, 2123 i 2320) przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 

1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny,                      

o którym mowa w art. 5 ust. 7a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.  
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VI. Opinia Społecznej Komisji Mieszkaniowej: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 
Ilość przyznanych punktów: ………………. 
 
 
 
 

K

 
 

(Data i podpis Przewodniczącego Społecznej 
 Mieszkaniowej) 
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