WNIOSEK O ODDANIE W NAJEM SOCJALNY LOKALU
MIESZKALNEGO





Z TYTUŁU NIEDOSTATKU
Z TYTUŁU WYKONANIA WYROKU SĄDU O EKSMISJĘ
PRZEDŁUŻENIE UMOWY NAJMU
INNE

Integralną częścią wniosku jest:
 deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego,
 oświadczenie o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego,
 oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu położonego w tej samej
lub pobliskiej miejscowości.
I. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY ZAMIESZKUJĄCEGO W ZASOBIE
MIESZKANIOWYM MIASTA ŁODZI (wypełnia Wnioskodawca/Wnioskodawcy):

1.Imię i nazwisko wnioskodawcy……………………………………………………………………………….
2. Adres zamieszkania……………………………………………………………………………………………
Kod pocztowy………………………….

Telefon ……………………………….

3. Ostatni adres zameldowania na pobyt stały…………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………

4. Uzasadnienie wniosku:
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………..........................
podpis Wnioskodawcy/Wnioskodawców

II. DANE DOTYCZĄCE LOKALU ZAJMOWANEGO PRZEZ WSPÓŁMAŁŻONKA
W PRZYPADKU POSIADANIA INNEGO MIEJSCA ZAMELDOWANIA
 DLA LOKALU STANOWIĄCEGO MIESZKANIOWY ZASÓB MIASTA ŁODZI
1. Imię i nazwisko współmałżonka ……………………………………………………………
2. Adres lokalu ……………………………………………………………………………………………………
 DLA INNEGO ZASOBU –informacja o lokalu poniżej
1.Imię i nazwisko współmałżonka ……………………………………………………………………………….
2. Adres lokalu ……………………………………………………………………………………………………
1.pokój……………….2. pokój……………………3. pokój…………………………….4. pokój……………….
Kuchnia…………………….. łazienka ……………….. wc …………………..inne …………………………….
Powierzchnia ogólna…………………….. powierzchnia pokoi ………………………………………………..
Wyposażenie lokalu: instalacja wodno-kanalizacyjna, gazowa, co, ogrzewanie piecowe
3.Imię i nazwisko najemcy/właściciela
………………………………………………………………………….…………………………………………....
Data i numer umowy najmu lub innego tytułu prawnego……………………………………………………….….
………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….

………………………………………………….

Pieczątka zarządcy

data i podpis zarządcy/właściciela – Tel kontaktowy

4. Dane dotyczące osób zamieszkałych w lokalu wymienionym w punkcie 2:
L.p
.

III.

Imię i nazwisko

Data
urodzenia

PESEL

Data
zameldowania

Pokrewieństwo
Stan
do
cywilny
wnioskodawcy

OŚWIADCZENIE

Jestem świadomy (-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

……………….……………………
(miejscowość, data)

………………………………………
(podpis)

IV. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W związku z art. 6 lit. „a” rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oświadczam,
iż wyrażam / nie wyrażam zgody * na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydział Lokali Mieszkalnych
w Zarządzie Lokali Miejskich.
* niepotrzebne skreślić
Wnioskodawca

Inne osoby, które będą zamieszkiwały
z wnioskodawcą

……………………………………

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

Łódź, dnia……………….…………

……………………..………………………….

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Lokali Miejskich z siedzibą w Łodzi
al. Kościuszki 47. Dane te będą przetwarzane w celu realizacji wykonywania zawieranych umów pomiędzy
stronami przez okres niezbędny do wykonania obowiązków ustawowych .
Każda osoba, której przetwarzane dane dotyczą, ma prawo dostępu i sprostowania swoich danych, a także
prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych oraz wniesienia skargi
do organu nadzorczego związanej z ich przetwarzaniem. Państwa dane osobowe będą przekazywane odbiorcom
danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych.
Podanie danych osobowych wynika z zapisów art. 6 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).
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych ZLM : IOD@ZLM.LODZ.PL; tel. 42 628-70-34.

Wnioskodawca

…………….…………………………..

Inne osoby, które będą zamieszkiwały
z wnioskodawcą
……………………………………………………..
……………………………………………...............
……………………………………………...............
……………………………………………...............

Łódź, dnia………………………..

PESEL …………………………………..
………….…………………………………
Stan cywilny ………….………..………
Łódź, dnia………………………………

