
ZARZl\DZENIE NR 0050.16.2023 

WOJTA GMINY BABOSZEWO 

z dnia 6 lutego 2023 r. 

w sprawie ogloszenia naboru wniosk6w oraz okreslenia wzoru wniosku 0 zawarcie 
umowy najmu lokalu mieszkalnego, budowanego w ramach inwestycji realizowanej 

przez Spoleczn~ Inicjatyw~ Mieszkaniow~ P61nocne Mazowsze Sp. z o. o. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'ldzie gminnym (Dz. 
U. z 2023 r. , poz. 40 t. j.) oraz na podstawie Uchwaly nr XLV.338.2022 Rady Gminy 
Baboszewo z dnia 27 pazdziemika 2022 r. w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosk6w 
o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego, budowanego w ramach inwestycji realizowanej 
przez Spoleczn'l Inicjatyw(( Mieszkaniow'l P61nocne Mazowsze Sp. z o. 0. , w tym okreslenia 
kryteri6w pierwszenstwa i zasad przeprowadzenia oceny punktowej, zarz'ldzam co nast((puje: 

§ 1 

Oglaszam nab6r wniosk6w 0 zawarcie um6w najmu lokali mieszkalnych, kt6re zostan'l 
wybudowane w ramach inwestycji realizowanej przez Spoleczn'l Inicjatyw(( Mieszkaniow'l 
P61nocne Mazowsze Sp. z o. o. w miejscowosci Baboszewo, przy ul. Przemyslowej na dzialce 
nr 273/4, w tresci stanowi'lcej za1'lcznik nr 2 do niniejszego zarz'ldzenia. 

§2 

Okreslam wz6r wniosku 0 zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego budowanego 
w ramach inwestycji realizowanej przez Spoleczn'l Inicjatyw(( Mieszkaniow'l P6mocne 
Mazowsze Sp. z o. 0., w miejscowosci Baboszewo przy ul. Przemyslowej na dzialce nr 273/4, 
kt6ry stanowi za1'lcznik nr 1 do niniejszego zarz'ldzenia. Wnioski mozna skladac w terminie od 
7 lutego 2023 r. do 31 marca 2023 r. w dni robocze: poniedzialek -czwartek 730_1530 oraz pi'ltek 
700_1500 . 

§ 3 

Wnioski nalezy skladac w zamkni((tej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem 
i adresem zwrotnym wnioskodawcy oraz z dopiskiem: "Wniosek 0 zawarcie umowy najmu -
SIM" w Kancelarii Og6lnej Urz((du Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 
Baboszewo, przeslac poczt'l tradycyjn'l na adres Urz((du lub za posrednictwem platformy 
ePUAP. 

§ 5 

Wykonanie zarz'ldzenia powierza si(( Przewodnicz'lcemu Komisji ds. naboru wniosk6w 
o zawarcie um6w lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Przemyslowej w Baboszewie, 
budowanym w ramach inwestycji realizowanej przez Spoleczn'l Inicjatyw(( Mieszkaniow'l 
P61nocne Mazowsze Sp. z o. o. 

§6 

Zarz'ldzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 



Zalqcznik nr 1 do zarzqdzenia nr 0050.16.2023 
Wajta Gminy Baboszewo z dnia 61utego 2023 r. 

UW AGA: Wniosek nalezy wypelni6 czytelnie, 
WIELKIMI literami, bez skreslen i poprawek, 
po zapoznaniu sit( z pouczeniem. 

WNIOSEK 

Baboszewo, ..................... . 

o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym 
w miejscowosci Baboszewo przy ul. Przemyslowej budowanego w ramach 

inwestycji realizowanej przez Spoleczn~ Inicjatyw~ Mieszkaniow~ 
SIM P61nocne Mazowsze Sp. z 0.0. 

I. Dane dotycz~ce wnioskodawcy (wypelnia wnioskodawca). 

Imi« 

Nazwisko 

Adres zamieszkania (ulica, nr budynku, nr lokalu) 

1 1 1 -I 1 1 1 1 
Adres zamieszkania (kod pocztowy, miejscowosc) 

Adres korespondencyjny (ulica, nr budynku, nr lokalu) 

1 I I-I I I I I 
Adres korespondencyjny (kod pocztowy, miejscowosc) 

I I I I I I 1 I I I 
Nr telefonu 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
Adres e-mail 



II. Informacja 0 osobach zgloszonych we wniosku do wspolnego zamieszkania 
z wnioskodawc~ (czlonkowie gospodarstwa domowego). 

Oswiadczam, ze zglaszarn do wsp61nego zamieszkania wraz ze rnn~ w najrnowanyrn lokalu 
nast((puj~ce osoby: 

1 ......................... ...... ...................... - wnioskodawca, ................................... .. 
(irni(( i nazwisko) (data urodzenia) 

2 . ........................................................................ , ......................... - ....................................... . 
(irni(( i nazwisko) (data urodzenia) (adres zarnieszkania) 

3 ......................................................................... , .......................... - ........................ ...... ......... . 

(irni(( i nazwisko) (data urodzenia) (adres zamieszkania) 

4 ......................................................................... , .......................... - ....................................... . 
(irni(( i nazwisko) (data urodzenia) (adres zarnieszkania) 

5 ......................................................................... , ........................... -
(irni(( i nazwisko) (data urodzenia) (adres zarnieszkania) 

6 ........................................................................ , ........................... - ....................................... . 
(irni(( i nazwisko) (data urodzenia) (adres zarnieszkania) 

7 ........................................................................ , .............................. - ................................ . 
(irni(( i nazwisko) (data urodzenia) (adres zarnieszkania) 



III. Kryteria pierwszenstwa - WNIOSKODA WCA UZUPELNIA TYLKO BIALE 

Lp. 

POLA, JESLI DOTYCZY 

Kryteria 

Osoba wchodz<tca w sklad 
gospodarstwa domowego jest najemc<t 
niezadluZonego lokalu wchodz<tcego 
w sklad mieszkaniowego zasobu 
Gminy Baboszewo i zobowi<tzuje sit( 
do rozwi<tzania umowy naJmu 
i opr6znienia tego lokalu po zawarciu 

Liczba 
punktow 

1. umowy z SIM - w celu wykazania 20 
spelnienia powyzszego kryterium 
nalezy dol~czyc kserokopi~ 

dokumentu stwierdzaj~cego tytul 
prawny do lokalu oraz wypelnic 
i zloZyc oswiadczenie wg wzoru 
stanowi~cego zal~cznik nr 1 do 
niniejszego wniosku. 

Wnioskodawca ani zadna osoba 
wchodz<tca w sklad gospodarstwa 
domowego me posiada prawa 
wlasnosci do nieruchomosci oraz 
zadnego tytulu prawnego do lokalu 

2. mieszalnego - w celu wykazania 
spelnienia powyzszego kryterium 
nalezy wypelnic i zloZyc 
oswiadczenie wg wzoru 
stanowi~cego zal~cznik nr 2 do 
niniejszego wniosku. 

Wnioskodawca zamieszkuje na terenie 
Gminy Baboszewo -

3. weryfikacja na podstawie danych 
dost~pnych w zasobach Urz~du 

Gminy Baboszewo. 

20 

15 

TAKINIE 
* proszt( 
wpisac 

wlasciw<t 
odpowiedi 
TAKlub 

NIE,jezeli 
konieczne 

proszt( 
wpisac liczb« 

os6b 

Imi~ i nazwisko 
osoby, ktorej 

dotyczy 
kryterium 

nie dotyczy 

nie dotyczy 

Liczba 
uzyskanych 

punktow 
* uzupelnia 

komisja 



W sklad gospodarstwa domowego 
wchodzi dziecko do 18 roku zycia 
w rozumieniu ustawy z dnia 28 
listopada 2003 r. 0 swiadczeniach 
rodzinnych - w celu wykazania 
spelnienia powyzszego kryterium 

4. nalei:y dol~czyc akt urodzenia albo 
inny dokument obrazuj~cy stan 
faktyczny (np. orzeczenie 
o przysposobieniu dziecka) oraz 
zlozyc oswiadczenie wg wzoru 
stanowi~cego zal~cznik nr 3 do 
niniejszego wniosku. 

W sklad gospodarstwa domowego 
wchodzi co najmniej jedna osoba 
pelnoletnia, kt6ra na dzien zlozenia 
wniosku nie przekroczyla 35 roku zycia 
- w celu wykazania spelnienia 
powyzszego kryterium nalezy 

5. dol~czyc kserokopi~ dowodu 
osobistego, akt urodzenia albo inny 
dokument obrazuj~cy stan faktyczny 
oraz wypelnic i zloi:yc oswiadczenie 
wg wzoru stanowi~cego zal~cznik 

nr 4 do niniejszego wniosku. 

Wnioskodawca, kt6ry nabyl prawa 
emerytalne lub rentowne zgodnie 
z ustawCl 0 emeryturach 1 rentach 
z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych 
z dnia 17 grudnia 1998 r. (Dz. U. 
z 2022 r. , poz. 504 ze zm.) lub ustawCl 
o ubezpieczeniu spolecznym rolnik6w 

6. z dnia 20 grudnia 1990 r. (Dz. U. 
z 2022 r., poz. 933 ze zm.) - w celu 
wykazania spelnienia powyzszego 
kryterium do niniejszego wniosku 
nalezy dol~czyc kserokopi~ 

dokumentu stwierdzaj~cego status 
emeryta lub rencisty. 

10 
(za 

kaMe 
dziecko) 

10 

10 nie dotyczy 



7. 

Posiadanie przez najemct( wldadu 
oszczt(dnosciowego gromadzonego na 
rachunku bankowym na cele 
mieszkaniowe, kt6rego imienny dow6d 
stanowi ksi<\..zeczka mieszkaniowa 
wystawiona do dnia 23 pazdziernika 
1990 r. -
w celu wykazania spelnienia 
powy:iszego kryterium do 
niniejszego wniosku nale:iy dol~czyc 
kserokopi~ ksi~:ieczki mieszkaniowej 
potwierdzaj~cej jej posiadanie przez 
wnioskodawc~. 

Osoba do 16. roku zycia wchodz<\..ca w 
sldad gospodarstwa domowego 
legitymuje SIt( orzeczeruem 
o niepemosprawnosci lub osoba 
powyzej 16. roku zycia wchodz<\..ca 
w sldad gospodarstwa domowego 
legitymuje SIt( orzeczeruem 
o znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepelnosprawnosci 

5 

8. okreslonym w ustawie z dnia 10 
27 sierpnia 1997 r. 0 rehabilitacj i 
zawodowej I spolecznej oraz 
zatrudnianiu os6b niepemosprawnych 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.) -
w celu wykazania spelnienia 
powy:iszego kryterium nale:iy 
dol~czyc kserokopi~ orzeczenia 
o stwierdzeniu stopnia 
niepelnosprawnosci. 

Suma uzyskanych punktow 

nie dotyczy 



IV. Oswiadczenia wnioskodawcy: 

1. Oswiadczam, ze wszystkie podane przeze mnie dane umieszczone w niniejszym wniosku 
Sct prawdziwe i jednoczesnie przyjmuj{( do wiadomosci, ze podanie nieprawdziwych danych 
skutkowac moze odpowiedzialnoscict kamct z art. 233 § 1 Kodeksu kamego oraz skresleniem 
mnie z listy najemc6w. 

2. Oswiadczam, ze zapoznalem(am) si{( z warunkami i zasadami przeprowadzania naboru 
wniosk6w 0 zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego okreslonymi w uchwale Rady Gminy 
Baboszewo z dnia 27 pazdziernika 2022 r. w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosk6w 
o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego, budowanego w ramach inwestycji realizowanej 
przez Spolecznct Inicjatyw{( Mieszkaniowct P61nocne Mazowsze Sp. z o. 0. , w tym okreslenia 
kryteri6w pierwszeustwa i zasad przeprowadzenia oceny punktowej na zasadach okreslonych 
w ustawie z dnia 26 pazdziemika 1995 r. 0 niekt6rych formach popierania budownictwa 
mieszkaniowego oraz Zarzctdzeniu Nr 0050.16.2023 W6jta Gminy Baboszewo z dnia 6 lutego 
2023 r. w sprawie ogloszenia naboru wniosk6w oraz okreslenia wzoru wniosku 0 zawarcie 
umowy najmu lokalu mieszkalnego, budowanego w ramach inwestycji realizowanej przez 
Spolecznct Inicjatyw{( Mieszkaniowct P6lnocne Mazowsze Sp. z o. o. i Zarzctdzeniu 
Nr 0050.17.2023 W6jta Gminy Baboszewo z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie powolania 
Komisji ds. naboru wniosk6w 0 zawarcie um6w najmu lokali mieszkalnych w budynku przy 
ul. Przemyslowej w Baboszewie, budowanych w ramach inwestycji realizowanej przez 
Spolecznct Inicjatyw{( Mieszkaniowct P61nocne Mazowsze Sp. z 0.0. i nie wnosz{( co do nich 
zastrzezeu. 

3. Oswiadczam, ze zapoznalem(am) si{( z klauzulct informacyjnct dotyczctCct przetwarzania 
moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku oraz przekazalem klauzul{( 
informacyjnct stanowictcct zalctcznik nr 6 pozostalym czlonkom gospodarstwa domowego. 

4. W przypadku wyst'lPienia wcttpliwosci dot. spelnienia kt6regokolwiek z obowictzujctcych 
kryteri6w Komisja ds. naboru wniosk6w 0 zawarcie um6w najmu lokali mieszkalnych 
w budynku przy ul. Przemyslowej w Baboszewie moze zweryfikowac dane kryterium na 
podstawie danych dost{(pnych w zasobach Urz{(du Gminy Baboszewo. 

5. W przypadku wyst'lPienia wcttpliwosci dot. zgodnosci z oryginalem kserokopii 
dolctczonych dokument6w Komisja ds. naboru wniosk6w rna mozliwosc wezwama 
wnioskodawcy do okazania oryginalu dokumentu. 



Klauzula informacyjna -
WNIOSEK 0 ZA WARCIE UMOWY NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO (SIM) 

1. Administratorem PaniIPana danych osobowychjest W6jt Gminy Baboszewo (dalej: ,,ADMINISTRATOR"), 
z siedzib,r ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo. Z Administratorem mozna si« kontaktowac pisemnie, za 
poinOClt poczty tradycyjnej na adres: ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo lub droglt e-mailowlt pod adresem: 
urzad@gminababoszewo.pl 
2. Administrator wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych, z kt6rym mozna si« kontaktowac pod adresem 
mailowym: iod@gminababoszewo.pl 
3. PaniIPana dane osobowe sltprzetwarzane: 
- w celu realizacji praw i obowiltzk6w wynikajltcych z wypelnienia obowiltzku prawnego Clltzltcego na 
Administratorze oraz ze wzgl«d6w zwiltzanych z wai;nym interesem publicznym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) 
i art. 9 ust. 2 lit. g) Rozporzltdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiltzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/wE (og6lne rozporzltdzenie 0 ochronie danych), w 
zwiltzku z ustawlt z dnia 16 wrzesnia 2011 r. 0 ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu 
jednorodzinnego, ustawlt z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami, ustawlt z dnia 20 lipca 2018 
r. 0 pomocy panstwa w ponoszeniu wydatk6w mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania, ustawlt 
z dnia 26 pazdziemika 1995 r. 0 niekt6rych formach popierania budownictwa mieszkaniowego; 
- w celu dochodzenia roszczen i ochrony przed nimi oraz w przypadku innego prawnie uzasadnionego interesu 
realizowanego przez Administratora, jakim jest wspieranie budownictwa mieszkaniowego i tworzenia lokali na 
wynajem, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) RODO w zwiltzku z ustawltz dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzltdzie gminnym, 
ustawlt z dnia 26 pazdziemika 1995 r. 0 spolecznych formach rozwoju mieszkalnictwa i ustawlt z dnia 8 grudnia 
2006 r. 0 fmansowym wsparciu niekt6rych przedsi«wzi«c mieszkaniowych; 
- w celu ulatwienia kontaktu umozliwiajltcego sprawne zalatwienia sprawy i informowania 0 dzialaniach podj«tych 
w PaniIPana sprawie, na podstawie udzielonej zgody art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa si« w celu realizacji zadan zwiltzanych z naborem wniosk6w 0 

zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym w miejscowosci Baboszewo przy ul. 
Przemyslowej budowanego w ramach inwestycji realizowanej przez Spolecznlt Inicjatyw« Mieszkaniowlt SIM 
P6lnocne Mazowsze Sp. z 0.0. oraz archiwizacji dokument6w. 
5. Dane osobowe nie pochodzlt od os6b trzecich. 
6. Administrator nie zamierza przekazywac danych do panstwa trzeciego lub organizacji mi«dzynarodowej . 
7. PaniIPana dane zostanlt przekazane SIM P6lnocne Mazowsze Sp. z 0.0. jako podmiotowi uprawnionemu do 
zawarcia umowy najmu lokalu. Administrator b«dzie przekazywal dane osobowe innym podmiotom na podstawie 
przepis6w prawa, np. instytucjom kontrolnym oraz podmiotom swiadczltcym uslugi pocztowe, uslugi 
informatyczne, uslugi telekomunikacyjne, ale tylko wtedy, gdy zapewnilt one odpowiednilt ochron« PaniIPana 
praw. 
8. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane b«dlt przez okres niezb«dny do realizacji 
celu, dla jakiego zostaly zebrane oraz zgodnie z terminami wynikajltcymi z przepis6w prawa (w szczeg6lnosci 
dotyczltcych archiwizacji). Dane kontaktowe w postaci ill telefonu i adresu e-mail b«dlt przetwarzane nie dluzej 
niz do czasu cofni«cia zgody, przy czym cofni((cie zgody nie rna Wplywu na zgodnosc z prawem przetwarzania, 
kt6rego dokonano przed jej cofni((ciem. 
9. Osoba, kt6rej dane dotyczlt rna prawo do zltdania od Administratora dost«pu do danych osobowych, ich 
sprostowania, usuni((cia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania. 
10. Skarg« na dzialania Administratora mozna wniesc do Prezesa Urz«du Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 
2,00-193 Warszawa. 
11. Podanie danych osobowych wynikajltcych z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym, koniecznym do 
wykonania obowiltzk6w Administratora. Odmowa podania danych wi<lzac si~ b~dzie z brakiem mozliwosci 
zlozenia i rozpatrzenia wniosku. Podanie danych kontaktowych w postaci ill telefonu i adresu e-mail jest 
dobrowolne. 
12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 



v. Zal~czone dokumenty 

Do wniosku dolqczam nastt(pujqce dokumenty: 

D Zalqcznik nr 1 

D Zalqcznik nr 2 

D Zahtcznik nr 3 

D Zahlcznik nr 4 

D Zahwznik nr 5 

D Zalqcznik nr 6 

D Kserokopia dokumentu stwierdzaj'l.cego tytul prawny do lokalu wchodz'l.cego w sklad 

mieszkaniowego zasobu Gminy Baboszewo. 

D Kserokopia aktu urodzenia dziecka lub innego dokumentu potwierdzaj'l.cego spelnienie 

kryterium nr 4 (nalezy podac jakiego): 

D ..... .. ................................................................................. .... .. 

D Kserokopia dowodu osobistego, aktu urodzenia lub innego dokumentu 

potwierdzaj'l.cego spelnienie kryterium nr 5 (nalezy podac jakiego): 

D .... ................................................................................ ........ .. 

D Kserokopia dokumentu potwierdzaj'l.cego status emeryta lub rencisty. 

D Kserokopia ksi'l.zeczki mieszkaniowej. 

D Kserokopia orzeczenia ° stwierdzeniu stopnia niepelnosprawnosci. 

D ......................................... .. ..... .. ....................................... ..... .. ........ . 

D 

D ............. .. .... ... .. .......... .... ...... .. .................. ............ ... ....................... .. . 

Imit( i nazwisko wnioskodawcy Data, podpis 



Zalqcznik nr 1 do Wniosku 0 zawarcie umowy najmu 
lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym 
przy ul. Przemyslowej w Baboszewie 

Miejscowosc, data 

OSWIADCZENIE 

Ja nizej podpisany(a) .................................................... . .... oswiadczam, ze 

jestem najemc'l niezadluzonego lokalu wchodz'lcego w sklad mieszkaniowego zasobu Gminy 

Baboszewo i zobowi'lzuje sil( do rozwi'lzania umowy najmu i opr6znienia tego lokalu po 

zawarciu z SIM P61nocne Mazowsze Sp. z o. 0 umowy najmu mieszkania polozonego 

w budynku mieszkalnym znajduj'lcym sit( przy ul. Przemyslowej w Baboszewie w terminie 

12 miesit(cy od dnia przekazania lokalu mieszkalnego. 

Czytelny podpis wnioskodawcy 



Zalqcznik nr 2 do Wniosku 0 zawarcie umowy najmu 
lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym 
przy ul. Przemyslowej w Baboszewie 

Miejscowosc, data 

OSWIADCZENIE 

Ja nizej podpisany(a) ......................................................... oswiadczam, ze 

nie posiadam prawa wlasnosci do nieruchomosci oraz zadnego tytulu prawnego do lokalu 

mieszalnego oraz zadna osoba wchodz'l.ca w sklad gospodarstwa domowego nie posiada prawa 

wlasnosci do nieruchomosci oraz zadnego tytulu prawnego do lokalu mieszalnego. 

Czytelny podpis wnioskodawcy 



Zalqcznik nr 3 do Wniosku 0 zawarcie umowy najmu 
lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym 
przy ul. Przemyslowej w Baboszewie 

Miejscowosc, data 

OSWIADCZENIE 

Ja nizej podpisany(a) ......................................................... oswiadczarn, ze 

na dzien zlozenia wniosku, w sklad gospodarstwa dornowego wchodzi dziecko najerncy do 

18 roku Zycia w rozurnieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 0 swiadczeniach rodzinnych. 

(irni(( i nazwisko dziecka, data urodzenia) 

(irni(( i nazwisko dziecka, data urodzenia) 

(irni(( i nazwisko dziecka, data urodzenia) 

(irni(( i nazwisko dziecka, data urodzenia) 

Czytelny podpis wnioskodawcy 



Zalqcznik nr 4 do Wniosku 0 zawarcie umowy najmu 
lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym 
przy ul. Przemyslowej w Baboszewie 

Miejscowosc, data 

OSWIADCZENIE 

Ja nizej podpisany(a) .. ..... ........................... . ............................. oswiadczam, ze 

w sklad gospodarstwa domowego wchodzi co najmniej jedna osoba pelnoletnia, kt6ra na dzien 

zlozenia wniosku nie przekroczyla 35 roku zycia. 

(imit( i nazwisko osoby, kt6ra nie przekroczyla 35 roku Zycia, data urodzenia) 

Czytelny podpis wnioskodawcy 



Ja mzeJ podpisany(a) 

Zalqcznik nr 5 do Wniosku 0 zawarcie umowy najmu 
lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym 
przy ul. Przemyslowej w Baboszewie 

Miejscowosc, data 

OSWIADCZENIE 

deklarujt( gotowosc wplaty partycypacji w kosztach budowy mieszkania w tenninie podanym 

przez SIM P61nocne Mazowsze Sp. z o. o. z siedzib'l w Ciechanowie. 

Oswiadczam, ze zostalem(am) poinfonnowany 0 obowi'lzku wplacenia kaucji 

zabezpieczajqcej w maksymalnej wysokosci stanowi'lcej 6-krotnosc miesit(cznego czynszu za 

dany lokal, obliczonego wedlug stawki czynszu obowi'lzuj'lcej w dniu zawarcia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego. 

Czytelny podpis wnioskodawcy 



Klauzula informacyjna -

Zalqcznik nr 6 do Wniosku 0 zawarcie umowy najmu 
lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym 
przy ul. Przemyslowej w Baboszewie 

WNIOSEK 0 ZA W ARCIE UMOWY NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO (SIM) - czlonkowie 
gospodarstwa domowego 

1. Administratorem PaniIPana danych osobowych jest W6jt Gminy Baboszewo (da1ej: ,,ADMINISTRATOR"), 
z siedzibll: ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo. Z Administratorem mozna sit( kontaktowac pisemnie, za 
pomocll poczty tradycyjnej na adres: ul. Warszawska 9 A, 09-130 Baboszewo 1ub drogll e-mai10wll pod adresem: 
urzad@gminababoszewo.pl 
2. Administrator wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych, z kt6rym mozna sit( kontaktowac pod adresem 
mai10wym: iod@gminababoszewo.pl 
3. PaniIPana dane osobowe sllprzetwarzane: 
- w ce1u rea1izacji praw i obowillZk6w wynikajllcych z wypelnienia obowillzku prawnego c1llzllcego na 
Administratorze oraz ze wzg1t(d6w zwillzanych z waznym interesem publicznym na podstawie art. 6 ust. I lit. c) 
i art. 9 ust. 2 lit. g) Rozporzlldzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwillzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przeplywu takich danych oraz uchy1enia dyrektywy 95/461WE (og6lne rozporzlldzenie 0 ochronie danych), w 
zwillzku z ustawll z dnia 16 wrzesnia 2011 r. 0 ochronie praw nabywcy 10ka1u mieszkalnego 1ub domu 
jednorodzinnego, ustawll z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami, ustawll z dnia 20 lipca 2018 
r. 0 pomocy panstwa w ponoszeniu wydatk6w mieszkaniowych w pierwszych 1atach najmu mieszkania, ustawll z 
dnia 26 paidziemika 1995 r. 0 niekt6rych formach popierania budownictwa mieszkaniowego; 
- w ce1u dochodzenia roszczen i ochrony przed nimi oraz w przypadku innego prawnie uzasadnionego interesu 
rea1izowanego przez Administratora, jakim jest wspieranie budownictwa mieszkaniowego i tworzenia 10ka1i na 
wynajem, zgodnie z art. 6 ust. I lit. e) RODO w zwillZku z ustawllz dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzlldzie gminnym, 
ustawll z dnia 26 paidziemika 1995 r. 0 spolecznych formach rozwoju mieszkalnictwa i ustawll z dnia 8 grudnia 
2006 r. 0 fmansowym wsparciu niekt6rych przedsit(wzit(c mieszkaniowych; 
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa sit( w ce1u rea1izacji zadan zwillzanych z naborem wniosk6w 0 
zawarcie umowy najmu 10ka1u mieszkalnego w budynku mieszkalnym w miejscowosci Baboszewo przy ul. 
Przemyslowej budowanego w ramach inwestycji realizowanej przez Spolecznll Inicjatywt( Mieszkaniowll SIM 
P6lnocne Mazowsze Sp. z 0.0. oraz archiwizacji dokument6w. 
5. PanilPana dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu zamieszkania, informacji 0 
statusie emeryta 1ub rencisty, stwierdzenia stopnia niepelnosprawnosci pochodzll od Wnioskodawcy ubiegajltcego 
sit( 0 najem 10ka1u mieszkalnego. 
6. Administrator nie zamierza przekazywac danych do panstwa trzeciego 1ub organizacji mit(dzynarodowej. 
7. PaniIPana dane zostanlt przekazane SIM P6lnocne Mazowsze Sp. z 0.0. jako podmiotowi uprawnionemu do 
zawarcia umowy najmu 10ka1u. Administrator bt(dzie przekazywal dane osobowe innym podmiotom na podstawie 
przepis6w prawa, np. instytucjom kontrolnym oraz podmiotom swiadczltcym uslugi pocztowe, uslugi 
informatyczne, uslugi te1ekomunikacyjne, ale ty1ko wtedy, gdy zapewnill one odpowiednill ochront( PaniIPana 
praw. 
8. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane bt(dlt przez okres niezbt(dny do realizacji 
ce1u, d1a jakiego zostaly zebrane oraz zgodnie z terminami wynikajltcymi z przepis6w prawa (w szczeg6lnosci 
dotyczllcych archiwizacji). 
9. Osoba, kt6rej dane dotyczll rna prawo do zltdania od Administratora dostt(pu do danych osobowych, ich 
sprostowania, usunit(cia 1ub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania. 
10. Skargt( na dzialania Administratora mozna wniesc do Prezesa Urzt(du Ochrony Danych Osobowych, ul. S tawki 
2,00-193 Warszawa. 
11. Podanie danych osobowych wynikajltcych z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym, koniecznym do 
wykonania obowiltzk6w Administratora. Odmowa podania danych willzac sit( b((dzie z brakiem mozliwosci 
zlozenia i rozpatrzenia wniosku. 
12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profUowania. 



Zalqcznik nr 2 do zarzqdzenia nr 0050.16.2023 
Wajta Gminy Baboszewo z dnia 6lutego 2023 r. 

OGLOSZENIE 0 NABORZE WNIOSKOW 

W6jt Gminy Baboszewo oglasza nab6r wniosk6w 0 zawarcie umowy najmu lokalu 
mieszkalnego w budynku mieszkalnym w miejscowosci Baboszewo przy 

ul. Przemyslowej na dzialce nr 273/4, budowanym w ramach inwestycji realizowanej 
przez Spoleczn~ Inicjatyw~ Mieszkaniow~ SIM P61nocne Mazowsze Sp. z 0.0. 

Wniosek jest dost((pny w wersji elektronicznej na stronie www.gminababoszewo.pl 
w zakladce Informacje dla Mieszkanc6w i Interesant6w, Spoleczna Inicjatywa 
Mieszkaniowa oraz w wersji papierowej w Urzt(dzie Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 
09-130 Baboszewo. 

Wypelnione wnioski 0 zawarcie umowy najmu nalezy zlozyc w terminie od 7 lute go 
2023 r. do 31 marca 2023 r. w dni robocze: poniedzialek-czwartek 730_1530 oraz pi'\.tek 700

_ 

1500 w Kancelarii Og6lnej Urzt(du Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo 
w formie papierowej , przeslac poczt'\. tradycyjn'\. na adres Urzt(du lub za posrednictwem 
platformy ePUAP. Wnioski nalezy skladac w zamknit(tej kopercie z podanym imieniem, 
nazwiskiem i adresem zwrotnym wnioskodawcy oraz z dopiskiem: "Wniosek 0 zawarcie 
umowy najmu - SIM". 

Wnioskodawca zobowi'\.zany jest do zlozenia wniosku 0 zawarcie umowy najmu wraz 
z dokumentami umozliwiaj~cymi jego weryfikacj~ i dokonanie oceny punktowej. 

Zlozony wniosek zostanie poddany ocenie punktowej zgodnie z Uchwal'\. Nr 
XL V.338.2022 Rady Gminy Baboszewo z dnia 27 pazdziemika 2022 r. w sprawie zasad 
przeprowadzania naboru wniosk6w 0 zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego, 
budowanego w ramach inwestycji realizowanej przez Spoleczn'\. Inicjatywt( Mieszkaniow'\. 
P6lnocne Mazowsze Sp. z o. 0. , w tym okreslenia kryteri6w pierwszenstwa i zasad 
przeprowadzenia oceny punktowej. 

Dodatkowe informacje dotycz'\.ce naboru wniosk6w moma uzyskac telefonicznie pod 
nurnerem: 23 66 11 091 , wew. 14lub osobiscie w Urzt(dzie Gminy Baboszewo (pok6j nr 4). 

Niniejsze ogloszenie 0 naborze wniosk6w 0 zawarcie urnowy najmu zostalo 
opublikowane na stronie intemetowej www.gminababoszewo.pl oraz na tablicy ogloszen 
Urzt(du Gminy Bahoszewo. 


