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

  (imię i nazwisko) 

……………………………...... 

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

(adres stałego miejsca pobytu) 

 

 

 

 

WNIOSEK O ZAWARCIE 

UMOWY NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO 

 

 

 

 Proszę uprzejmie o skierowanie do zawarcia umowy najmu na lokal, lokal 

socjalny *, dla wymienionych osób:  

 

L.p. Nazwisko i imię Rok urodzenia 
Stosunek do 

Wnioskodawcy 

    

    

    

    

    

    

 

 Prośbę swoją motywuję następująco........................................................................ 

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

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

 Jednocześnie oświadczam, że : 

1) Nie posiadam tytułu prawnego do żadnego lokalu mieszkalnego komunalnego, 

prywatnego, spółdzielczego lokatorskiego, spółdzielczego własnościowego, 

budynku mieszkalnego. 

2) Najemcą, członkiem spółdzielni, właścicielem mieszkania, w którym 

zamieszkuję jest   Pan /-ni........................................................................................ 
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3) Osobami stale zamieszkałymi dotychczas wraz ze mną poza wymienionymi 

w tabeli są: (podać nazwisko i imię – pokrewieństwo) 

-1-...............................................                   ............................................................ 

-2-..............................................                   ............................................................. 

-3-..............................................                   ............................................................. 

-4-...............................................                 .............................................................. 

 

 

4) Zajmowane obecnie mieszkanie jest lokalem: kwaterunkowym, służbowym, 

spółdzielczym, lokatorskim, własnościowym, innym*/ 

 

5)  Mieszkanie : 

 

a) składające się z ...........................pokoi, o powierzchni każdego pokoju : 

 

- Nr 1 ....................m                  Nr 2....................m²,                  Nr 3.......................m², 

tj. łącznie................m²       oraz kuchni o powierzchni ...............m², łazienki 

o powierzchni ..............m², WC o powierzchni ..............m², inne pomieszczenia 

o powierzchni ....................m², 

 

b)  obejmuje powierzchnię użytkową ..............................m², 

 

6) Mieszkanie położone jest na............................. budynku i wyposażone jest 

w instalację wodną, kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania*/ 

 

7)  Okres zamieszkania (pobyt stały).................................................. 

 

8)  Uprzedzony /-na o odpowiedzialności karnej z art. 233 § . 1 Kodeksu Karnego 

potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych we 

wniosku. 

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

   (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

9) Potwierdzam zgodność danych dotyczących warunków zamieszkiwania 

wnioskodawcy ubiegającego się o zawarcie umowy najmu. 

  

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

  (podpis właściciela, administratora domu) 
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.......................................................    Strzyżów, dnia.................. 

      (nazwisko i imię) 

……………………………........... 

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

 (adres zamieszkania) 

 

D e k l a r a c j a 

o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego 

 

za okres.................................................................................................................................... 

(za okres trzech m-cy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku) 

 

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

 
1.  Imię i nazwisko....................................................................................wnioskodawca  

data urodzenia.......................................................  

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

stopień pokrewieństwa..................................  

data urodzenia.............................................................. . 

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

stopień pokrewieństwa..................................  

data urodzenia.............................................................. . 

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

stopień pokrewieństwa..................................  

data urodzenia.............................................................. . 

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

stopień pokrewieństwa..................................  

data urodzenia.............................................................. . 

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

stopień pokrewieństwa..................................  

data urodzenia.............................................................. . 

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

stopień pokrewieństwa..................................  

data urodzenia.............................................................. . 
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 Oświadczam, że w podanym wyżej okresie moje i wymienionych wyżej kolejno 

członków członków gospodarstwa domowego wynosiły ...................................... zł. 

 

L.p. Miejsce pracy - 

nauki 

Źródła dochodu *) Wysokość dochodu 

    

    

    

    

 

Łączny dochód całego gospodarstwa domowego ............................................................ 

 

 

Średni dochód na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi ................................ zł., 

 

to jest miesięcznie ......................................... zł. 

 

 

 

 Składając osobiście niniejszą deklarację oświadczam, że jest mi wiadomo, 

że dokumenty, na których podstawie zdeklarowałem (am) dochody, jestem 

zobowiązany(a) przechowywać przez okres 3 lat, a uprzedzony (a) 

o odpowiedzialności karnej z art.. 233 §. 1 Kodeksu Karnego potwierdzam 

własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w deklaracji.  

 

   

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

   (podpis składającego deklarację) 

 

 

 

Objaśnienia : 

1) podać liczbę porządkową wg wykazu osób zamieszczonego przed tabelą, 

2) wymienić oddzielnie każde źródło dochodu. 
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WYJAŚNIENIA 

 

1. Dochód określa się na podstawie definicji zawartej w ustawie z dnia 21 czerwca 

2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U.z 2001 r Nr 71, poz.734 ze 

zmianami) 

2. Ubiegający się o zawarcie umowy najmu zobowiązani są corocznie przekładać 

w Urzędzie Miejskim, bez dodatkowego wezwania, oświadczenia o wysokości 

dochodów z ostatnich sześciu miesięcy, w terminie do 31 sierpnia każdego roku 

pod rygorem przyjęcia, że w/w osoba nie jest zainteresowana dalszym najmem 

lokalu. 

 

 

 
 


