
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia Prezydenta Miasta Kutno z dnia 30 grudnia 2022 r. o naborze kandydatów na
Najemców  lokali  mieszkalnych,  które  będą  utworzone  w  budynkach  budowanych  w  Kutnie  przy  ul.
Siemiradzkiego  nr  7  i  ul.  Siemiradzkiego  nr  7A  z  udziałem  Miasta  Kutno,  przy  udziale  finansowego
wsparcia  Banku  Gospodarstwa  Krajowego  w  ramach  Funduszu  Dopłat  oraz  wsparcia  ze  środków
Rządowego  Funduszu  Rozwoju  Mieszkalnictwa  z  wniesieniem  partycypacji  w  wysokości  30%  kosztów
budowy lokalu

(Wniosek należy wypełnić czytelnie, DRUKOWANYMI literami)

Urząd Miasta Kutno
Pl. Piłsudskiego 18
99-300 Kutno

WNIOSEK 
o wynajem lokalu mieszkalnego,

który będzie utworzony w budynkach budowanych w Kutnie przy ul. Siemiradzkiego nr 7
albo ul. Siemiradzkiego nr 7A z udziałem Miasta Kutno, realizowanego przez inwestora:

Towarzystwo Budownictwa Społecznego  
Sp. z o. o. w Kutnie 

I. Dane Wnioskodawcy

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

PESEL: □□□□□□□□□□□

SERIA I NR. DOW. OSOBISTEGO .................................................................

Adres stałego zameldowania:

miejscowość i kod pocztowy.............................................................................................................

ulica, numer domu i mieszkania.......................................................................................................

Adres zamieszkania (wypełnić, jeżeli jest inny niż adres stałego zameldowania):

miejscowość i kod pocztowy.............................................................................................................

ulica, numer domu i mieszkania.......................................................................................................

Numer telefonu*: …......................................................................................................................

Adres e-mail*: …...........................................................................................................................

*obowiązkowo



II. Wnioskuję o lokal mieszkalny

Preferowany lokal mieszkalny: 

□  1-pokojowy     □  2-pokojowy     □  3-pokojowy 

    orientacyjny metraż: ......................... m2

W sytuacji  braku  możliwości  najmu  preferowanego  lokalu  mieszkalnego  wyrażam zgodę  na
wskazanie alternatywnego lokalu:

□ TAK

□ NIE

Preferowany alternatywny lokal mieszkalny: 

□  1-pokojowy     □  2-pokojowy     □  3-pokojowy
    

          orientacyjny metraż: ......................... m2

III.  Informacja  o  wszystkich  osobach  przewidzianych  do  wspólnego  zamieszkania
w lokalu  mieszkalnym  w  budynku  przy  ul.  Siemiradzkiego  nr  7  albo  przy  ul.
Siemiradzkiego nr 7A:

1)..................................................................................................................................................
(imię i nazwisko Wnioskodawcy)

2)...................................................................................................................................................
(imię i nazwisko, data urodzenia oraz stopień pokrewieństwa)

3)...................................................................................................................................................
(imię i nazwisko, data urodzenia oraz stopień pokrewieństwa)

4)..................................................................................................................................................
(imię i nazwisko, data urodzenia oraz stopień pokrewieństwa)

5)...................................................................................................................................................
(imię i nazwisko, data urodzenia oraz stopień pokrewieństwa)

6)...................................................................................................................................................
(imię i nazwisko, data urodzenia oraz stopień pokrewieństwa)

7)...................................................................................................................................................
(imię i nazwisko, data urodzenia oraz stopień pokrewieństwa)

8)...................................................................................................................................................
(imię i nazwisko, data urodzenia oraz stopień pokrewieństwa)



IV. Deklaracja o wysokości dochodów za miesiące X-XII.2022 r.

Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób: 

1. ..................................................................... – wnioskodawca, ..................................... 
(imię i nazwisko)                                                                                              (data urodzenia) 

2. ..................................................................................., .............................. - ................................... 
(imię i nazwisko)                                                                                        (data urodzenia)                    (stopień pokrewieństwa) 

3. ..................................................................................., .............................. - ................................... 
(imię i nazwisko)             (data urodzenia)                 (stopień pokrewieństwa) 

4. ..................................................................................., .............................. - ................................... 
(imię i nazwisko)                                                                               (data urodzenia)                (stopień pokrewieństwa) 

5. ..................................................................................., .............................. - ................................... 
(imię i nazwisko)                                                                               (data urodzenia)                (stopień pokrewieństwa) 

6. ................................................................................................................,  .................................... - …...............................
(imię i nazwisko)                                                                               (data urodzenia)                (stopień pokrewieństwa) 

Oświadczam,  że  w  podanym  wyżej  okresie  dochody  moje  i  wymienionych  wyżej  kolejno
członków mojego gospodarstwa domowego wyniosły: 

L.p1 Miejsce pracy - nauki2 Źródła dochodu Wysokość dochodu w
złotych

1 2 3 4

Razem dochody gospodarstwa domowego

Średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego wynosi ............................................ zł. 
Składając osobiście niniejszą deklarację oświadczam, że jest mi wiadomo, że dokumenty, na
których podstawie zadeklarowałem(am) dochody, jestem zobowiązany(a) przechowywać przez
okres 3 lat, a uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego potwierdzam
własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w deklaracji. 

…......................................................
   (podpis składającego deklarację)

1 Podać liczbę porządkową według osób zamieszczonych przed tabelą
2 Wymienić oddzielnie każde źródło dochodu



V. Deklaracja o wysokości dochodów za 2022 rok

Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób: 

1. ..................................................................... – wnioskodawca, ..................................... 
(imię i nazwisko)                                                                                              (data urodzenia) 

2. ..................................................................................., .............................. - ................................... 
(imię i nazwisko)                                                                                        (data urodzenia)                    (stopień pokrewieństwa) 

3. ..................................................................................., .............................. - ................................... 
(imię i nazwisko)             (data urodzenia)                 (stopień pokrewieństwa) 

4. ..................................................................................., .............................. - ................................... 
(imię i nazwisko)                                                                               (data urodzenia)                (stopień pokrewieństwa) 

5. ..................................................................................., .............................. - ................................... 
(imię i nazwisko)                                                                               (data urodzenia)                (stopień pokrewieństwa) 

6. ................................................................................................................,  .................................... - …...............................
(imię i nazwisko)                                                                               (data urodzenia)                (stopień pokrewieństwa) 

Oświadczam,  że  w  podanym  wyżej  okresie  dochody  moje  i  wymienionych  wyżej  kolejno
członków mojego gospodarstwa domowego wyniosły: 

L.p3 Miejsce pracy - nauki4 Źródła dochodu Wysokość dochodu w
złotych

1 2 3 4

Razem dochody gospodarstwa domowego

Średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego wynosi ............................................ zł. 
Składając osobiście niniejszą deklarację oświadczam, że jest mi wiadomo, że dokumenty, na
których podstawie zadeklarowałem(am) dochody, jestem zobowiązany(a) przechowywać przez
okres 3 lat, a uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego potwierdzam
własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w deklaracji. 

…......................................................
             (podpis składającego deklarację)

3 Podać liczbę porządkową według osób zamieszczonych przed tabelą
4 Wymienić oddzielnie każde źródło dochodu



VI. Oświadczenie

Świadoma /-y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, wynikającej z art.
233 Kodeksu karnego oświadczam, że:
-  posiadam tytuł  prawny /  nie posiadam* tytułu prawnego** do innego lokalu mieszkalnego
położonego na terenie Miasta Kutno, a w przypadku posiadania takiego tytułu oświadczam, że
w dniu objęcia  lokalu nie będę posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na
terenie Miasta Kutno;

- osoby zgłoszone ze mną do wspólnego zamieszkania posiadają tytuł prawny / nie posiadają*
tytułu  prawnego  do  innego  lokalu  mieszkalnego  położonego  na  terenie  Miasta  Kutno,  a  w
przypadku posiadania takiego tytułu oświadczam, że w dniu objęcia lokalu nie będą posiadać
tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie Miasta Kutno.

* niepotrzebne skreślić

…............................................................................. …................................................
         (imię i nazwisko Wnioskodawcy)     (data i podpis)

** Przez tytuł prawny należy rozumieć m. in. : 
- własność (współwłasność) budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego;
- najem lokalu mieszkalnego; 
- spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.



VII. Oświadczenie

Oświadczam, że osoba składająca wniosek lub osoba zgłoszona do wspólnego zamieszkania jest
najemcą  lokalu  mieszkalnego  wchodzącego  w  skład  mieszkaniowego  zasobu  gminy  Miasto
Kutno:

◻ TAK, zamieszkuje pod adresem:  

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

potwierdzam najem zawarty z ….....................................................................................................

….....................................................................................................................................................
          (data i podpis pracownika Zarządu Nieruchomości Miejskich)

◻ NIE

Świadoma /-y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, wynikającej z art.
233 Kodeksu karnego oświadczam, ze powyższe dane są zgodne z prawdą.

 …............................................................................. …................................................
(imię i nazwisko Wnioskodawcy)      (data i podpis)



VIII. Oświadczenia

1.  Osoba składająca wniosek lub osoba zgłoszona do wspólnego zamieszkania jest  najemcą
lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Towarzystwa Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o. w Kutnie oraz nie zalega z opłatami za korzystanie z lokalu w okresie
ostatnich 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku oraz wywiązuje się z warunków
umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu TBS oraz nie występują przesłanki, o których
mowa w art. 11 ust. 2 pkt. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i
o zmianie Kodeksu cywilnego:

◻ TAK, zamieszkuje pod adresem:

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

potwierdzam  …...............................................................................................................................
….....................................................................................................................................................

                            (data i podpis pracownika TBS)

◻ NIE

2. Osoba  składająca  wniosek  lub  osoba  zgłoszona  do  wspólnego  zamieszkania  jest
umieszczona/y na liście osób oczekujących na objęcie lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład
mieszkaniowego zasobu Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kutnie:

◻ TAK, (proszę o wskazanie pozycji na liście):  

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

potwierdzam …................................................................................................................................
                       (data i podpis pracownika TBS)

◻ NIE

3. Osoba  składająca  wniosek oraz  wszystkie  pełnoletnie  osoby  zgłoszone  do  wspólnego
zamieszkania zamieszkują na terenie miasta Kutno i rozliczają podatek dochodowy na terenie
miasta Kutno:

◻ TAK
◻ NIE

4.  Osoba  składająca  wniosek  lub  osoba  zgłoszona  do  wspólnego  zamieszkania  jest  osobą
niepełnosprawną w stopniu znacznym bądź umiarkowanym:

◻ TAK
◻ NIE

Liczba osób niepełnosprawnych …...........

5. Osoba  składająca  wniosek  lub  osoba  zgłoszona  do  wspólnego  zamieszkania  jest
wychowankiem pieczy zastępczej, do ukończenia 30 roku życia na dzień złożenia wniosku:



◻ TAK
◻ NIE

Liczba osób …...........

6. Osoba  składająca  wniosek lub  osoba  zgłoszona  do  wspólnego  zamieszkania  wychowuje
dziecko własne, małżonka, konkubenta, przysposobione oraz dziecko w sprawie którego toczy
się  postępowanie  o  przysposobienie  lub  dziecko  znajdujące  się  pod  opieką  prawną  –  do
ukończenia 19 roku życia przez dziecko na dzień złożenia wniosku:

◻ TAK
◻ NIE

Liczba dzieci …...........

…............................................................................. …................................................
                   (imię i nazwisko Wnioskodawcy)               (data i podpis)

UWAGA: Prawdziwość  danych  wskazanych  w  punktach  3-6  należy  potwierdzić  stosownymi
dokumentami. Brak złożenia ww. dokumentów spowoduje, że punkty nie zostaną naliczone.

Świadoma /-y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, wynikającej z art.
233 Kodeksu karnego oświadczam, ze powyższe dane są zgodne z prawdą.

 …............................................................................. …................................................
(imię i nazwisko Wnioskodawcy)           (data i podpis)



IX. Deklaracje

1.  Deklaruję  gotowość  wpłaty  partycypacji  w  wysokości  30%  kosztów  budowy  lokalu
mieszkalnego w budynku przy ul. Siemiradzkiego nr 7 albo ul. Siemiradzkiego nr 7A. 

…............................................................................. …................................................
                (imię i nazwisko Wnioskodawcy) (data i podpis)

2. Deklaruję gotowość wpłaty kaucji w wysokości  12-krotności miesięcznego czynszu za dany
lokal mieszkalny w budynku przy ul. Siemiradzkiego nr 7 albo ul. Siemiradzkiego nr 7A. 

…............................................................................. …................................................
             (imię i nazwisko Wnioskodawcy) (data i podpis)

3. Oświadczam, że zapoznałam /-em się z Regulaminem Prezydenta Miasta Kutno nr 246/2022
z dnia  08  grudnia  2022  r.  w  sprawie  wprowadzenia  Regulaminu  określającego  zasady
przeprowadzania  naboru  wniosków  o  zawarcie  umów  najmu  Lokali,  kryteria  pierwszeństwa,
kryteria  oceny  punktowej  wniosków,  zasady  przeprowadzania  oceny  wniosków,  wniesienie
partycypacji i obowiązkową kaucję dla Lokali, które będą utworzone w budynkach budowanych w
Kutnie przy ul. Siemiradzkiego nr 7 i ul. Siemiradzkiego nr 7A z udziałem miasta, przy udziale
finansowego wsparcia Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dopłat oraz wsparcia
ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa i akceptuję jego warunki.

…............................................................................. …................................................
                 (imię i nazwisko Wnioskodawcy) (data i podpis)



X. Do wniosku załączam następujące dokumenty:

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

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

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

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

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



Pouczenie

Przez „dochód” należy rozumieć dochód w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych, oznacza dochód, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:
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 2021 r. poz.
1128, 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:
– renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
– renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w
przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
– świadczenie pieniężne, dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny określone w  przepisach o
świadczeniu  pieniężnym  i  uprawnieniach  przysługujących  żołnierzom  zastępczej  służby  wojskowej
przymusowo  zatrudnianym  w  kopalniach  węgla,  kamieniołomach,  zakładach  rud  uranu  i  batalionach
budowlanych,
–  dodatek  kombatancki,  ryczałt  energetyczny  i  dodatek  kompensacyjny  określone  w  przepisach o
kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
–  świadczenie  pieniężne  określone  w  przepisach o  świadczeniu  pieniężnym  przysługującym  osobom
deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub
Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,
– ryczałt energetyczny, emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań
wojennych w latach 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów,
– renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny
oraz  członków  ich  rodzin,  renty  wypadkowe  osób,  których  inwalidztwo  powstało  w  związku  z
przymusowym  pobytem  na  robotach  w  III  Rzeszy  Niemieckiej  w  latach  1939-1945,  otrzymywane  z
zagranicy,
– zasiłki chorobowe określone w  przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w  przepisach o
systemie ubezpieczeń społecznych,
–  środki  bezzwrotnej  pomocy  zagranicznej  otrzymywane  od  rządów  państw  obcych,  organizacji
międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji  finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej
pomocy  przyznanych  na  podstawie  jednostronnej  deklaracji  lub  umów  zawartych  z  tymi  państwami,
organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym
również  w przypadkach,  gdy przekazanie tych środków jest  dokonywane za pośrednictwem podmiotu
upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym
służyć ma ta pomoc,
– należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania
na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej,  przebywających  czasowo  za  granicą  -  w  wysokości
odpowiadającej  równowartości  diet  z  tytułu  podróży  służbowej  poza  granicami  kraju  ustalonych  dla
pracowników  zatrudnionych  w  państwowych  lub  samorządowych  jednostkach  sfery  budżetowej  na
podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 oraz z 2021 r. poz.
1162),
– należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych
i  jednostek  policyjnych  użytych  poza  granicami  państwa  w  celu  udziału  w  konflikcie  zbrojnym  lub
wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu
lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom
pełniącym  funkcje  obserwatorów  w  misjach  pokojowych  organizacji  międzynarodowych  i  sił
wielonarodowych,
–  należności  pieniężne  ze  stosunku  służbowego  otrzymywane  w  czasie  służby  kandydackiej  przez
funkcjonariuszy  Policji,  Państwowej  Straży  Pożarnej,  Straży  Granicznej,  Biura  Ochrony  Rządu  i  Służby
Więziennej, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód,
–  dochody  członków rolniczych  spółdzielni  produkcyjnych  z  tytułu  członkostwa  w rolniczej  spółdzielni
produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne,
– alimenty na rzecz dzieci,
– stypendia doktoranckie przyznane na podstawie art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619, 1630, 2141 i 2232 ), stypendia sportowe
przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z
2021 r. poz. 2054 i 2142) oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom,
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– kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby
wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,
–  należności  pieniężne  otrzymywane  z  tytułu  wynajmu pokoi  gościnnych  w  budynkach  mieszkalnych
położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz
uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,
– dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z
2021 r. poz. 1762),
–  dochody  uzyskane  z  działalności  gospodarczej  prowadzonej  na  podstawie  zezwolenia  na  terenie
specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,
– ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i
prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe",
– ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa
węgla kamiennego w latach 2003-2006,
– świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,
– dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,
– 
dochody  uzyskiwane za  granicą  Rzeczypospolitej  Polskiej,  pomniejszone  odpowiednio  o  zapłacone  za
granicą  Rzeczypospolitej  Polskiej:  podatek  dochodowy  oraz  składki  na  obowiązkowe  ubezpieczenie
społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,
– renty określone w  przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z
Sekcji  Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji  i  Gwarancji Rolnej oraz w  przepisach o wspieraniu
rozwoju  obszarów  wiejskich  z  udziałem  środków  Europejskiego  Funduszu  Rolnego  na  rzecz  Rozwoju
Obszarów Wiejskich,
– zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz
zaliczce alimentacyjnej,
– świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,
– pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915) oraz świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-3 i
5 oraz art. 212 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
– kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych,
–  świadczenie  pieniężne  określone  w  ustawie z  dnia  20  marca  2015  r.  o  działaczach  opozycji
antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1255),
– świadczenie rodzicielskie,
– zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
– stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej lub Funduszu Pracy, niezależnie
od podmiotu, który je wypłaca,
– przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne
oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne,
– przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 152 lit. a, b i d oraz pkt 153
lit. a, b i d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz art. 21 ust. 1
pkt 154 tej ustawy w zakresie przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej,
spółdzielczego stosunku pracy, z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w ustawie z
dnia 25 czerwca 1999 r.  o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i
macierzyństwa,  pomniejszone  o  składki  na  ubezpieczenia  społeczne  oraz  składki  na  ubezpieczenia
zdrowotne,,
– przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 152 lit. c, pkt 153 lit. c oraz
pkt  154 ustawy  z  dnia  26  lipca  1991  r.  o  podatku  dochodowym od  osób  fizycznych  z  pozarolniczej
działalności  gospodarczej  opodatkowanych według zasad określonych w  art.  27 i  art.  30c tej  ustawy,
pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne,
–  dochody z  pozarolniczej  działalności  gospodarczej  opodatkowanej  w formie ryczałtu  od przychodów
ewidencjonowanych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 152 lit. c, pkt 153 lit. c i pkt 154 ustawy z dnia
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustalone zgodnie z art. 5 ust. 7a;
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2,  art. 14 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)
zwanym dalej „ RODO”, informuję, iż:

1)  administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Miasto  Kutno z  siedzibą  w  Kutno,  pl.  Marszałka  
J. Piłsudskiego 18;

2) inspektorem ochrony danych u administratora jest Pan Piotr Ryś, e-mail iod@um.kutno.pl;

3)  Pani/Pana  dane osobowe przetwarzane będą  w celu  dokonania  wszelkich  czynności  niezbędnych do  zawarcia
umowy  najmu lokalu  mieszkalnego  (w  tym  rozpatrzenia  wniosków i  wyłonienia  osób  uprawnionych  do  zawarcia
umowy najmu lokali) w budynkach w Kutnie przy ul. Siemiradzkiego nr 7 albo ul. Siemiradzkiego nr 7A na podstawie
Art. 6, ust. 1 lit a, lit. c, art. 9, ust. 2 lit. g RODO oraz Zarządzenia nr 246/2022 Prezydenta Miasta Kutno z dnia
8 grudnia  2022 r. w sprawie  wprowadzenia  Regulaminu określającego  zasady przeprowadzania  naboru wniosków
o zawarcie umów najmu Lokali, kryteria pierwszeństwa, kryteria oceny punktowej wniosków, zasady przeprowadzania
oceny  wniosków,  wniesienie  partycypacji  i  obowiązkową  kaucję  dla  Lokali,  które  będą  utworzone  w  budynkach
budowanych  w Kutnie  przy  ul.  Siemiradzkiego  nr  7  i  ul.  Siemiradzkiego  nr  7A  z  udziałem miasta,  przy  udziale
finansowego  wsparcia  Banku  Gospodarstwa  Krajowego  w  ramach  Funduszu  Dopłat  oraz  wsparcia  ze  środków
Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w związku z ustawą z dnia 8 grudnia 2006 r.  o finansowym wsparciu
niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych.

4) Odbiorcą Pani/Pana danych będzie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Kutnie jako podmiot uprawniony do
zawarcia umowy najmu lokalu, realizujący politykę mieszkaniową miasta Kutno

5)  Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  niezbędny  do  realizacji  celu  określonego  pkt  3,
 a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich
sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia przetwarzania,  prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie  bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie  zgody  przed  jej
cofnięciem;

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
i inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;

8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania czyli
przetwarzania,  które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby
fizycznej,  w  szczególności  do  analizy  lub  prognozy  aspektów dotyczących  efektów pracy  tej  osoby  fizycznej,  jej
sytuacji  ekonomicznej,  zdrowia,  osobistych  preferencji,  zainteresowań,  wiarygodności,  zachowania,  lokalizacji  lub
przemieszczania się. 
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