………………………………………………
imię i nazwisko, pesel, stan cywilny

………………………………………………
imię i nazwisko, pesel, stan cywilny

………………………………………………
adres zamieszkania / korespondencyjny

………………………………………………
telefon kont.

WNIOSEK O NAJEM LOKALU MIESZKALNEGO
W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

Ja, niżej podpisana/y, zgłaszam wolę objęcia na prawach najmu lokalu mieszkalnego
nr ……….. przy ul.

.……………………………………….… w ……………………………

w trybie bezprzetargowym.
Oświadczam/y, że:
1. znany jest mi stan techniczny lokalu mieszkalnego o który się ubiegam i przyjmuje go bez zastrzeżeń.
2. wszelkie prace remontowe przeprowadzę we własnym zakresie i na własny koszt w terminie trzech
miesięcy wraz z uzupełnieniem niezbędnego wyposażenia lokalu i przyjmuję do wiadomości, że nie
przysługuje mi żadne roszczenie wobec HGSM.
3. zapoznałam/em się z obowiązującym w Spółdzielni Regulaminem „ ustalania
pierwszeństwa w zawarciu umowy przyznającej prawo do lokalu w zasobach HutniczoGórniczej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz pracy Komisji Przetargowej ” i przyjmuję go bez
zastrzeżeń.
4. zobowiązuję się w terminie 14 dni od uzyskanej zgody na zawarcie umowy na w/w lokal mieszkalny
do wniesienia wymaganej kaucji mieszkaniowej w kwocie: ……………………….… zł. oraz kosztów
związanych z wydaniem umowy najmu.
5. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z obowiązującym od 25 maja
2018r. Rozporządzeniem 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 (zwany RODO)
w zakresie realizacji złożonego wniosku.

data ..............................

................................................
/podpis wnioskodawcy/ów/

Podpis przyjmującego wniosek

…………………………………
* niepotrzebne skreślić

Administratorem Danych jest Hutniczo-Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Katowicach przy ul. Gliwicka 65. Dane osobowe
podane na formularzu/wniosku są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy najmu. Dalsze informacje dotyczące zasad przetwarzania
oraz praw osób, których dane dotyczą i sposobu ich realizacji dostępne są w opublikowanym na stronie internetowej Administratora danych
(www.hgsm.pl/o-nas/zasady-przetwarzania-danych-osobowych-hgsm) dokumencie pt. „ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH W HGSM’

Załącznik nr 1 do wniosku o najem lokalu

I. Dane dotyczące zajmowanego lokalu mieszkalnego wnioskodawcy – (wypełnia i potwierdza
pieczątką firmowa oraz imienną Wynajmujący lub Zarządca/Administracja budynku):

II. Adres zamieszkania ............................................................................................................
1. Tytuł prawny ( jakiego rodzaju ) ....................................................................................

Nr ......................... z dnia ................................... na czas ................................................
2. Posiada /nie posiada* zaległości czynszowe w kwocie ............................................................. zł,

za okres ...........................................................................................................................................
3. nie posiada tytułu prawnego  wypowiedziana umowa najmu (data wypowiedzenia)
……….............  (wyrok orzekający eksmisję bez prawa do lokalu socjalnego/z prawem do

lokalu socjalnego)………………………………………………………………………………………...

...........................................................
( pieczęć firmowa administracji )

.........................................................
( podpis i pieczęć imienna )

Administratorem Danych jest Hutniczo-Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Katowicach przy ul. Gliwicka 65. Dane osobowe
podane na formularzu/wniosku są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy najmu. Dalsze informacje dotyczące zasad przetwarzania
oraz praw osób, których dane dotyczą i sposobu ich realizacji dostępne są w opublikowanym na stronie internetowej Administratora danych
(www.hgsm.pl/o-nas/zasady-przetwarzania-danych-osobowych-hgsm) dokumencie pt. „ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH W HGSM’

Załącznik nr 2 do wniosku o najem lokalu

………………………………………………….
(pieczęć zakładu pracy)

ZAŚWIADCZENIE O DOCHODACH

Zaświadcza, że Pan/Pani…………………………………………………………………………………………
Nr PESEL………………………………………………………………………………………………………….
Zamieszkały/a……………………………………………………………………………………………………...
Jest zatrudniony/a………………………………………………………………………………………………….
(nazwa i adres zakładu pracy)

Na podstawie………………………………….. zawarta na czas ……………………………………………….
Wysokość uzyskiwanego wynagrodzenia ……………………………………………………………………..
(z ostatnich trzech miesięcy brutto)

...................................................................................................
(Pieczątka i podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia)

Administratorem Danych jest Hutniczo-Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Katowicach przy ul. Gliwicka 65. Dane osobowe
podane na formularzu/wniosku są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy najmu. Dalsze informacje dotyczące zasad przetwarzania
oraz praw osób, których dane dotyczą i sposobu ich realizacji dostępne są w opublikowanym na stronie internetowej Administratora danych
(www.hgsm.pl/o-nas/zasady-przetwarzania-danych-osobowych-hgsm) dokumencie pt. „ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH W HGSM’

