
Miłomłyn, dnia………………

      W N I O S E K

       o przydział lokalu mieszkalnego/
lokalu socjalnego

Wnioskodawca…………………………………………………….data ur…………………………
                                  /nazwisko i imię/

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

Adres do korespondencji……………………………………………………………………………

Telefon kontaktowy …………………………………………………………………………………

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

Lp. Nazwisko i imię Data urodzenia Stopień pokrewieństwa w 
stosunku do wnioskodawcy

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wynikającej z art. 233 § 
1 kodeksu karnego, oświadczam, że:

Nie posiadam/nie posiadamy tytułu prawnego do innego mieszkania.
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1. Zamieszkuję w lokalu/budynku …………………………………………………………………
/adres/

a) posiadając tytuł prawny do tego lokalu,
b) na prawach sublokatora,
c) w charakterze członka rodziny najemcy/właściciela,
d) w charakterze właściciela lokalu/domu:

najemcą/właścicielem jest:…………………………………………………………………………

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

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

Lp. Nazwisko i imię Data urodzenia Charakter 
zamieszkania/stopień 

pokrewieństwa

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/ pow. pokoi wynosi…………………………..m2;
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e/ powierzchnia mieszkalna przypadająca na osobę w lokalu wynosi:

               /pow. mieszkalna wg pkt 3d/
P= ------------------------------------------ = ----------------------m2 na osobę

   /ilość osób wg pkt 1/

f/ lokal wyposażony jest w następujące instalacje i urządzenia:
     /właściwe podkreślić/

- instalację elektryczną,
- instalację wodno – kanalizacyjną,
- instalacje gazową,
- CO sieciowe,
- gaz bezprzewodowy,
- łazienkę,
- wc w budynku/ poza budynkiem

Dane wymienione z pkt 3 potwierdza właściciel lub dysponent lokalu:

-------------------------- –--------------------------------
          data  /podpis i pieczęć/

4. Lokal w którym zamieszkuję nie spełnia wymogów pomieszczeń przeznaczonych na stały

pobyt ludzi ze względu na:-------------------------------------------------------------------------------------
co potwierdzam załączonym zaświadczeniem zarządcy/dysponenta lokalu.
/powyższy punkt nie dotyczy osób zamieszkujących na prawach sublokatora/.

5. 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

                                                                                                    Razem:                                 
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6. Średni dochód miesięczny na członka gospodarstwa domowego wynosi:

         łączny dochód wg pkt 5
d = ------------------------------------------- = -------------- : 3 = ---------------------------------zł/os.
        ilość osób ujętych we wniosku wg pkt 1   

7. Zamieszkuję w Gminie Miłomłyn od (dokładna data)-------------------------------

8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach mieszkaniowych.

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

2.------------------------------------
     /podpisy składających wniosek/ 

9. Uzasadnienie wniosku…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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UWAGA !

Do wniosku należy dołączyć:

1. Zaświadczenie o wynagrodzeniu brutto (po odjęciu kosztów uzyskania i składek na 
ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz chorobowe) za okres 3 ostatnich miesięcy 
poprzedzających datę złożenia wniosku wszystkich członków rodziny.
2. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
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