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………………………, dnia…………………… 

 

…………………………………….. 
imię i nazwisko wnioskodawcy 

 
 

……………………………………………………….. 

adres zamieszkania 
 

 

………………………………………………………. 
adres do korespondencji 

 

 
……………………………………………………… 

tel. kontaktowy 

 
 

 

 
 

 

 

WNIOSEK 
o przydział lokalu mieszkalnego/najmu socjalnego* 

 

 

Proszę o przydzielenie lokalu mieszkalnego/najmu socjalnego dla mnie i niżej wymienionych 

osób: 

 

Lp. Nazwisko i imię Data urodzenia Stopień pokrewieństwa 

1.   wnioskodawca 

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

 

I.  Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wynikających  

z art. 233 § 1 kodeksu karnego, oświadczam, że: 

 

1. Nie posiadam/nie posiadamy* tytułu prawnego do innego mieszkania. 

2. Nie posiadam/nie posiadamy* uprawnień samoistnych lub pochodnych do innego 

mieszkania. 

 

II.  Zamieszkuję w lokalu/budynku* 

 

…………………………………………………………………………………………………... 
adres 
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1. Posiadając tytuł prawny do tego lokalu 

2. Na prawach sublokatora 

3. W charakterze członka rodziny najemcy/właściciela,  

którym jest: …………………………………………………………………………… 
                                                                                       imię i nazwisko najemcy/właściciela 

 

stopień pokrewieństwa: ………………………………………………………………. 

 

Wspólnie ze mną zamieszkuje stale w lokalu/budynku* łącznie:……………osób, tj.: 

 

 

Lp. Nazwisko i imię Data urodzenia Stopień pokrewieństwa 

1.   wnioskodawca 

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

 

III. Opis mieszkania:  

 

1. Liczba pokoi ………o powierzchni …………m² 

2. Kuchnia o powierzchni ………………………m² 

3. Pozostałe pomieszczenia……………………………………………………………… 

4. Powierzchnia mieszkalna przypadająca na osobę w lokalu wynosi………………….m² 

(obliczona przez podzielenie powierzchni mieszkalnej przez ilość osób 

zamieszkujących lokal)  

5. Wyposażenie lokalu: 

▪ instalacja elektryczna 

▪ instalacja wodno-kanalizacyjna 

▪ łazienka 

▪ WC – w budynku/poza budynkiem 

▪ centralne ogrzewanie  

6. Lokal, w którym zamieszkuję, nie spełnia wymogów pomieszczeń przeznaczonych na 

stały pobyt ludzi ze względu na: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...

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

 

IV. Informacje dodatkowe: 

 

1. Informuję, że w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku dochody moje i 

wymienionych członków rodziny wyniosły: (co potwierdzam załączonymi zaświadczeniami)  

 

 

  

Lp. Nazwisko i imię Miejsce pracy Dochód za ostatnie 3 m-ce 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

                                                     

                                                                RAZEM:………………………………………….. 

 

 
Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne  

i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń, chyba, że zostały już zaliczone do kosztów 
uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, 

dodatku z tytułu urodzenia się dziecka pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy 

społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego. 
 

 

2. Średni dochód miesięczny na członka gospodarstwa domowego wynosi: …………….. 

3. Zamieszkuję w Gminie Sieroszewice od: ………………………….………..(dokładna data) 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach 

mieszkaniowych  

 

 

                                                                                           …………………………………….. 
                                                                                                                                         podpis wnioskodawcy/wnioskodawców 
 

 

V. Uzasadnienie wniosku: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
         *niepotrzebne skreślić 

 
 

 

Do wniosku należy dołączyć: 

 

 

1. Oświadczenie o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego.  

2. Deklarację o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego (w okresie 

3 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji) 

3. Wyroku sądu o eksmisji z prawem do zawarcia umowy najmu socjalnego. 

4. Inne dokumenty potwierdzające aktualną sytuację mieszkaniową, rodzinną i 

materialną.  

 

 

 

 

 

 

 

VI. Adnotacje Społecznej Komisji Mieszkaniowej: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

  

 

 

 


