
Imię nazwisko                                                                                                           
   Sobótka, dnia…………………… 

…………………………………………… 
Adres zamieszkania 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………... 

 

Wniosek o najem mieszkania/lokalu socjalnego 

 

Proszę o najem mieszkania dla n/w osób: 

Lp. Imię i nazwisko 
Rok 

urodzenia 

Stosunek do 

wnioskodawcy 
Zameldowanie 

Przeciętne 

wynagrodzenie 

miesięczne 

brutto z ost. 3 

m-cy 

/emerytura, 

renta, zasiłki/ 

Pieczęć 

zakładu 

pracy, podpis 

głównego 

księgowego- 

data 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Inne dochody stałe w/w osób wynoszą: ……………………………………………………………… 
/wypełnia wnioskodawca/ 

Dochody razem ……………………………… zł, z czego na jednego członka rodziny przypada 

…………………………………………………..zł. 

Potwierdzić: 

1. Zameldowanie 

2. Powierzchnię mieszkania 

3. Wielkość dochodów. 

Prośbę swoją motywuję następująco: 

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

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

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

 

Jednocześnie informuję: 

1. Najemcą mieszkania, w którym zamieszkuję jest ………………………………………………………… 

2. Osobami zamieszkałymi dotychczas ze mną są osoby wymienione pod Lp w powyŜszej tabeli oraz 

osoby: ………………………………………………………………………………………....................... 

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

3. Zajmowane obecnie mieszkanie jest w dyspozycji ………………………………………………………. 

4. Mieszkanie: 

a. połoŜone jest w budynku mieszkalnym, uŜytkowym przeznaczonym do rozbiórki, naprawy, 

przebudowy 

b. jest rozkładowe- przechodnie 

c. składa się z ………. pokoi, powierzchnia kaŜdego pokoju: 1. …….. m
2
,2……….. m

2
, 3 ……….. m

2
 

4 ………… m
2
, 5 ……… m

2
 oraz kuchni o pow. …………….. m

2
 

d. obejmuje powierzchnię uŜytkową …………….. m
2
 

 



5. Mieszkanie zajmowane jest: 

a. samodzielnie 

b. wspólnie w następujący sposób 

Potwierdzenie administratora 

lub właściciela budynku 

Lp. Powierzchnia Imię i nazwisko najemcy Liczba zamieszkałych osób Uwagi 

     

     

     

     

     

 

Kuchnia uŜytkowana jest samodzielnie/ wspólnie przez: 

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

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

 

Mieszkanie połoŜone jest na ……………… i wyposaŜone w instalację: wodno- kanalizacyjną, gazową, 

centralnego ogrzewania, piece, łazienkę, w.c. 

 

(wyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 

sierpnia 1997 r. tekst jedn. Dz. U. nr 101 poz. 926) 

 

Podpis wnioskodawcy 

 

…………………………………………………. 

 

Opinia o warunkach mieszkaniowych na podstawie oględzin lokalu: 

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

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

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

 

Data ………………………                                                                                                                            .Podpis 

……………………………………………….. 

 

Sposób rozstrzygnięcia i uzasadnienie: 

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

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

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

 

Data ………………………                                                                                                                            .Podpis 

………………………………………………… 

 

Adnotacje o ostatecznym załatwieniu sprawy: 

1. Pan/i ……………………………………………… z dnia  ……………… zostało przydzielone 

mieszkanie……… …………………….. nr ……..  w budynku nr ………. przy ul. …………………… 

…………………………. w ………………………………….. kategorii M …….. składające się z 

………. izb o powierzchni uŜytkowej …………… m
2
 w tym pokoi o powierzchni……………….. m

2
 

2. Wniosek Pana/i ………………………………………….. o przydział mieszkania został załatwiony 

odmownie o czym wnioskodawcę powiadomiono pismem nr …………………………………….. z dnia 

………………………………………………. 

 

Data ………………………                                                                                                                            .Podpis 

………………………………………………… 

 

 

 



……………………………………. 

Pieczęć zakładu pracy 

 

ZAŚWIADCZENIE 

 

 

Zaświadcza się, Ŝe Pan/i ………………………………………………………………………………… 

zamieszkały/a …………………………………………………………………………………………. 

jest/ był zatrudniony/a …………………………………………………………………………………. 

w okresie od ………………………………………. do ……………………………………………… 

 

Dochód (faktycznie wypłacony) osiągnięty w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę w okresie 

od………………………………………….. do ……………………………………………………….  

 

 

1. Przychód brutto 
m-c m-c m-c 

   

2.Składki na ubezp. 

społeczne 

   

3. Koszty uzyskania 

przychodu 

   

Dochód (1-/2+3/)    

 

 

Zasiłek rodzinny …………………………………………. miesięcznie 

Zasiłek pielęgnacyjny ……………………………………. miesięcznie 

 

 Inne …………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

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

(miejscowość i data)                                                                              (pieczęć i podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OŚWIADCZENIE 

 

Wypełniają wyłącznie osoby nie mające dochodów takie jak: osoby nie zarejestrowane 

w powiatowym Urzędzie Pracy lub bezrobotni bez prawa do zasiłku, pracujące dorywczo, nie 

posiadające moŜliwości otrzymania zaświadczenia wystawionego przez pracodawcę, ZUS, 

PUP lub inną instytucję oraz prowadzący działalność gospodarczą. 

 

 Po uprzedzeniu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 § 

Kodeksu Karnego „Kto składając zeznanie mające słuŜyć za dowód w postępowaniu 

sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę 

lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 5”) oświadczam: 

a) wypełniają pracujący dorywczo lub bez poświadczenia wysokości dochodów oraz 

prowadzący działalność gospodarczą: 

 

w okresie od……………… do …………………….. uzyskałem/ łam dochód brutto w 

wysokości …………………………………………….. zł 

/słownie/ ……………………………………………………………………………… 

z tyt. ………………………………………………………………………………….. 

 

b) wypełniają nie posiadający dochodu: 

 

w okresie od …………………….. do ……………………… nie uzyskałem/łam 

Ŝadnych dochodów stanowiących podstawę do obliczenia dodatku mieszkaniowego. 

 

 

 

 

 

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

                     (data)                                                                         (podpis) 

 


