
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/33/15 

Rady Miejskiej w Krośniewicach 

z dnia 4 marca 2015 r. 

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

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

/imię i nazwisko wnioskodawcy/     /data złożenia wniosku/ 

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

…………………………………. 

/adres zamieszkania/ 

…………………………………. 

…………………………………. 

/adres dla korespondencji / 

       Burmistrz Krośniewic 

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NAJMU NA LOKAL 

Proszę o zawarcie ze mną umowy o najem lokalu*) 

A – lokal mieszkalny 

B – lokal socjalny 

C – lokal zamienny 

D – zamiana lokalu 

*) właściwe podkreślić 

1. Dane o wnioskodawcy i osobach zgłoszonych do wspólnego zamieszkania. 

L.p Nazwisko i imię 
Pokrewieństwo 

w stosunku do 

wnioskodawcy 
Uwagi 

  wnioskodawca  

    

    

    

    

    

    

    

    



2. Dane o dochodach wszystkich członków rodziny ubiegającej się o zawarcie umowy 

o najem lokalu. 

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

i wymienionych członków gospodarstwa domowego wyniosły : 

/ co potwierdzam załączonymi zaświadczeniami / 

L.p. Imię i nazwisko Źródło dochodu Wysokość dochodu w zł. 

    

    

    

    

    

    

Dochód razem zł 

Średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka 

gospodarstwa domowego wynosi: 
 

zł 

Do dochodu wlicza się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po 

odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe, określone 

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. 

3. Dane o obecnym miejscu zamieszkania (pobytu) 

1) Zamieszkuję w lokalu *) / adres / .................................................................. 

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

a/ posiadając tytuł prawny do tego lokalu 

b/ na prawach sublokatora 

c/ w charakterze członka rodziny najemcy 

d/ właściciela lokalu / domu / , w którym : 

*) właściwe podkreślić 

wspólnie ze mną (wnioskodawcą) zamieszkuje stale w lokalu łącznie : ................ 

osób tj. : 

 

 

 

 

 



Lp. Nazwisko i Imię uwagi 

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

2) Zajmowane obecnie mieszkanie jest w dyspozycji : 

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

3) Opis mieszkania : 

a/ liczba pokoi ........ , każdy o powierzchni : 1/ ........... m2, 2/ .......... m2, 

3/ ........... m2, 4/ ........... m2, 5/ .......... m2, 

b/ kuchnia o powierzchni .............. m2 oraz pozostałe pomieszczenia 

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

.......... , 

/ wymienić / 

c/ powierzchnia użytkowa lokalu wynosi .................... m2, 

d/ powierzchnia mieszkalna przypadająca na osobę w lokalu wynosi : 

/ pow. mieszkalna wg ppkt 3 a / 

P = ------------------------------------------ = ----------------- m2 /osobę 

/ ilość osób wg ppkt 1 / 

e/ lokal wyposażony jest w następujące instalacje i urządzenia : *) 

- instalację elektryczną, 

- instalację wodno-kanalizacyjną, 

- centralne ogrzewanie sieciowe, 

- łazienkę, 

- wc w budynku, poza budynkiem. 

*) właściwe podkreślić 



Dane wymienione w ppkt 3 potwierdza właściciel lub dysponent lokalu: 

 

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

/data / 
............................................ 

/podpis/ 

 

4. Dodatkowe uzasadnienie wniosku: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oświadczenie Wnioskodawcy: 

1. Oświadczam, że powiadomię Burmistrza Krośniewic niezwłocznie o zmianie mojej 

sytuacji materialnej lub rodzinnej. 

2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 

we wniosku przez Zespół do Spraw Mieszkaniowych, w celu wydania opinii zgodnie 

z uchwałą w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu gminy. 

________________ 

*) właściwe podkreślić 

  

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

podpis wnioskodawcy 

 


