
- 1 - 

Data wpływu ........................................ 

Nr sprawy ........................................... 

WNIOSEK 

 o najem lokalu mieszkalnego 

 

I. Imię i nazwisko wnioskodawcy ................................................................................... 

II.  Adres pobytu stałego: ................................................................................................ 

     Adres zamieszkiwania: .............................................................................................. 

      Telefon: ..................................................................................................................... 

UWAGA: dalszą część wniosku wypełnić w odniesieniu do pobytu stałego, oprócz strony 4 

III. Tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego: 

  członek rodziny      obcy 

IV. Osoby objęte wnioskiem o najem: 

 

L. p.  Imię i nazwisko  Rok urodzenia Stopień pokrewieństwa 

 

1. ...................................................................................................................................... 

2. ...................................................................................................................................... 

3. ...................................................................................................................................... 

4. ...................................................................................................................................... 

5. ...................................................................................................................................... 

 

V. Głównym najemcą, właścicielem mieszkania jest: ................................................... 
                                                                                                                                                               (imię i nazwisko, stopień 

pokrewieństwa)               

VI. W lokalu zameldowane są następujące osoby (podać imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa)   

1. ................................................................... 6. ............................................................. 

2. ................................................................... 7. ............................................................. 

3. ................................................................... 8. ............................................................. 

4. ................................................................... 9. ............................................................. 

5. ................................................................... 10. ........................................................... 
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VII. Wysokość uzyskiwanych dochodów wnioskodawcy i osób wymienionych            w 

pozycji IV z okresu ostatnich 3 miesięcy: 

 

1. ....................................................       ........................................................................... 

                   (Imię i nazwisko)                                                              (dochody z okresu 3 miesięcy) 
 

 

2. ...................................................        ........................................................................... 

                   (Imię i nazwisko)                                                                             (dochody z okresu 3 miesięcy)  
 

 

3. ...................................................        ........................................................................... 

                   (Imię i nazwisko)                                                                           (dochody z okresu 3 miesięcy) 
 

 

4. ...................................................        ........................................................................... 
                   (Imię i nazwisko)                                                                           (dochody z okresu 3 miesięcy) 

 

 

5. ...................................................        ........................................................................... 
                   (Imię i nazwisko)                                                                           (dochody z okresu 3 miesięcy) 

 

 

 

Łączny dochód gospodarstwa domowego: .................................................................     

 

 

Informacja: 

Za dochód uważa się wszystkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz 

po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie 

chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że 

zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. 

Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, 

zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych        i 

świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego. 

 

VIII. Zajmowane mieszkanie jest lokalem :   

  gminnym        spółdzielczym     stanowi własność osób fizycznych 



- 3 - 

 

IX. Lokal obejmuje powierzchnię użytkową ....................... m2, powierzchnię pokoi 

razem ....................... m2. Składa się z następujących pomieszczeń: 1p. ............... m2,  

2p. ............... m2, 3p. ............... m2, 4p. ............... m2, kuchnia ............... m2,        łazienka  

............... m2, p.p.- korytarz ............... m2, inne ............... m2. 

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

(pieczęć oraz imię i nazwisko przedstawiciela zarządcy lub osoby      

posiadającej  uprawnienia budowlane,  potwierdzające pkt. VIII i IX.) 

 

X. Uzasadnienie wniosku o najem: ................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 

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

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

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

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

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

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

 

 

            

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 kk potwierdzam wiarygodność 

danych zawartych we wniosku ze stanem faktycznym oraz oświadczam, że                nie 

posiadam i nie posiadałem tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego, który dobrowolnie 

zbyłem na rzecz osób trzecich. Ponadto w przypadku pozytywnego rozpatrzenia 

wniosku wyrażam zgodę na podanie moich danych osobowych              do rejestru osób 

zakwalifikowanych do najmu, który podany będzie do publicznej wiadomości.    

 

  ............................................                           ............................................................ 
               (data)            (podpis złożony w obecności urzędnika) 

    

   ...................................................................... 
           (podpis pracownika przyjmującego wniosek) 

 

 

 

Warunki w miejscu zamieszkiwania – wypełniają osoby posiadające miejsce 
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zameldowania na pobyt stały inne niż miejsce zamieszkiwania oraz osoby                 bez 

pobytu stałego (bezdomne) 

 

1. Miejsce zamieszkiwania: ............................................................................................ 

2. Warunki zamieszkiwania: 1p. ............... m2,  2p. ............... m2, 3p. ............... m2, 

kuchnia ............... m2, łazienka  ............... m2. 

   

    instalacja c.o.      piece 

 

3. Okres zamieszkiwania pod adresem z pkt.1 ............................................................... 

4. Powód dla którego miejsce zamieszkiwania nie odpowiada miejscu pobytu stałego 

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

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

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

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

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

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

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

5. W przypadku osób bezdomnych podać informację o miejscu ostatniego pobytu 

stałego oraz określić powód dla którego musiał go opuścić. Jeżeli była to decyzja sądu 

o eksmisji bez prawa do lokalu socjalnego należy podać datę i nr wyroku, ewentualnie 

dołączyć jego kserokopię: .......................................................................... 

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

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

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

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

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

 

      

. 
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...........................................................    ...................................................... 
               (nazwisko i imię)         (data) 
............................................................ 
                           (adres) 

OŚWIADCZENIE 

 

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania zgodnie z art. 233 § 1 kk, który brzmi: 

“Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu 

prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia 

wolności do lat 3” 

 

oświadczam, że nie posiadam tytułu prawnego do żadnego lokalu mieszkalnego tj. własności lokalu 

mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, umowy najmu, umowy podnajmu, spółdzielczego 

lokatorskiego lub własnościowego prawa do lokalu itp. 

 

 

...............................................................                                  ............................................................... 
(podpis osoby przyjmującej oświadczenie)               (podpis osoby składającej oświadczenie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


