ArcelorMittal Poland S.A.
Dąbrowa Górnicza

Wniosek
o przydział mieszkania zakładowego

I. Wniosek zarejestrowano pod numerem …………

II. WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA (czytelnie)

Dzień

Rok

………………………………………………….
(podpis sporządzającego)

PESEL

……………………………… ………………

……………………………….………….…

(Nazwisko i imię)

(Nazwa zakładu pracy/komórka organizacyjna)

(Nr ewidencyjny)

Miesiąc

..……………
(Nr telefonu)

Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………………………………
(kod, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)

Zwracam się z prośbą o przyznanie mieszkania zakładowego typu M ……………….
2

2

Obecnie zamieszkuję z lokalu o pow. m …….……… w tym, na jednego członka rodziny m …………,…
Status prawny zajmowanego lokalu mieszkalnego – spółdzielcze/zakładowe/komunalne/inne*
*niepotrzebne skreślić
………………………………………………………………………………………………………………………………
Dane i stopień pokrewieństwa głównego najemcy zajmowanego przeze mnie lokalu:
………………………………………………………………………………………………………………………………
Załączam dokumenty: ………………………………………………………………………………………………….
Rodzina składa się z ……….osób, w tym …………..dzieci w wieku …………………………………..……………
Oświadczam, że przedłożone przeze mnie w niniejszym Wniosku informacje są zgodne ze stanem
faktycznym
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym Wniosku dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu przyznawania mieszkań, zgodnie z ustawą z dnia. 29.08.1997r o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
Pouczona(ny) zostałam(em) o prawie wglądu do tych danych oraz ich zmiany.
Wyrażam zgodę na przekazanie Komisji ds. przydziału mieszkań, na jej prośbę, informacji na temat
dochodu netto na osobę w rodzinie za okres ostatnich trzech miesięcy oraz zaktualizowania podanych przeze mnie danych - w celu dokonania oceny wniosku zgodnie z przyjętymi zasadami przydziału mieszkań.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że nie dostarczenie informacji i dokumentów o dochodzie w
wyznaczonym przez Komisję terminie skutkuje nie uwzględnieniem wniosku w procesie przydziału
mieszkań.
Seria i numer dowodu osobistego: …………………………………………………
………………………………………………….
(podpis wnioskodawcy)

III. WYPEŁNIA ODPOWIEDNIA SŁUŻBA KADROWA ZAKŁADU PRACY WNIOSKODAWCY:
Łączny staż pracy w ArcelorMittal Poland S.A. /spółkach zależnych w tym Huta Bankowa S.A. wynosi:
……………………………………………………………………………………………………………………………….

…………..……………………………………………….
(data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej)

IV. WYPEŁNIA SPÓŁKA PEŁNIĄCA ROLĘ ADMINISTRATORA zasobów mieszkaniowych ArcelorMittal
Poland S.A.
Informacja o wcześniej przyznanym mieszkaniu zakładowym:
…………………………………………………………………..

…………………………………….
(podpis sporządzającego)

V. DECYZJA KOMISJI DS. PRZYDZIAŁU MIESZKAŃ
Uzyskano łączną ilość ………………….. pkt.
Na posiedzeniu w dniu …………………….przyznano/nie przyznano* wnioskodawcy lokal mieszk.typu M….…
pod adresem ………………………………………………………………………………………………………………
Podstawa prawna:
Zarządzenie Nr 8/2006 DG z 05.12.2006 r. w sprawie: zasad oraz trybu przydziału mieszkań z zasobów
mieszkaniowych ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej (wraz z późniejszymi zmianami).
Członkowie komisji:
Lp.
1.
2.
3.
*niepotrzebne skreślić

Imię i nazwisko

Podpis

