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   *niepotrzebne skreślić 
 

  Załącznik nr 1 

NR SPRAWY: ………………………........  Wniosek nr: ……………………………........... 
      

Wypełniają wszyscy pełnoletni współubiegający się o przydział lokalu mieszkalnego: 

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

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

…………………….......................... 
 PESEL Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 
 ul. 1 Maja 2  
 56-416 Twardogóra 
 

1) Oświadczam, że: 

a) Posiadam / nie posiadam* spółdzielczą książeczkę mieszkaniową,   

b) Posiadam / nie posiadam*  działkę z przeznaczeniem pod budowę domu, 

c) Byłem(-am)/ nie byłem(-am) właścicielem(-ką)*,  domu / mieszkania* i przeniosłem(-am) ich własność na inne 

osoby. 

2) Oświadczam, że nie posiadam tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego (mieszkania własnościowego, 

mieszkania spółdzielczego, komunalnego lub domu jednorodzinnego) położonego na terenie Gminy Twardogóra, ani 

w miejscowościach pobliskich (tj. położona w powiecie oleśnickim lub w powiatach graniczących z tym powiatem). 

3) Oświadczam, że otrzymałem(-am) formularz Informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Zakład 

Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze  (Załącznik nr 2) i zapoznałem(-am) się z jego treścią. 

4) Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze 

mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procedury przydziału oraz zawarcia umowy najmu 

lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Twardogóra, w tym upublicznienia ich w związku z koniecznością podania 

do publicznej wiadomości listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c  

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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z 

późn. zm.). 

5) Oświadczam, że informacje podane w powyższym oświadczeniu są zgodne z prawdą i jednocześnie przyjmuję do 

wiadomości, że podanie nieprawdziwych danych skutkować może odpowiedzialnością karną z art. 286 § 1 Kodeksu 

karnego stanowiącego: „Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inna osobę do niekorzystnego 

rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą  wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub 

niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 

miesięcy do lat 8”.  

 
 
  

 ……………………………………. 
 Podpis oświadczającego 


