
Luborzyca dnia ………........................

Wnioskodawca:                                                         

..........................................................
(imię i nazwisko)

.......................................................... Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Ul. Jagiellońska 7

......................................................... 32-010 Luborzyca
(adres korespondencyjny, ew. telefon)

WNIOSEK
O NAJEM LOKALU Z MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY

WNIOSEK DOTYCZY (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat):

□ zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego,
□ zamiany lokalu mieszkalnego,
□ przedłużenia lub ponownego spisania umowy najmu,
□ aktualizacji złożonego wcześniej wniosku

I. DANE  DOTYCZĄCE  WNIOSKODAWCY  ORAZ  INNYCH  OSÓB  OBJĘTYCH

WNIOSKIEM:

Lp. Imię i nazwisko Data
urodzenia

Stosunek
pokrewieństwa

do wnioskodawcy

Stan
cywilny

Adres zamieszkania
(oraz zameldowania,

jeżeli jest inny niż
zamieszkania)

1 Wnioskodawca

2

3

4

5

6

7

8

9

10



II.  INFORMACJA  O  DOCHODACH  GOSPODARSTWA  DOMOWEGO
WNIOSKODAWCY

Oświadczam,  że  w  okresie  3  m-cy  poprzedzających  datę  złożenia  wniosku,  dochody  moje
i wszystkich osób objętych wnioskiem wyniosły:

Lp. Imię i nazwisko Źródło dochodu Średni miesięczny dochód
w okresie 3 miesięcy
poprzedzający datę

złożenia wniosku w zł*1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Razem dochody gospodarstwa domowego:

*1 dochód – należy przez to rozumieć dochód w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001
roku o dodatkach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 966 z poźń.zm)
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  społecznych,  chyba  że  zostały  już  zaliczone  do  kosztów uzyskania  przychodu.
Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych,
jednorazowych  zapomóg  z  tytułu  urodzenia  się  dziecka,  dodatku  z  tytułu  urodzenia  dziecka,  pomocy
w  zakresie  dożywiania,  zasiłków  pielęgnacyjnych,  zasiłków  okresowych  z  pomocy  społecznej,
jednorazowych  świadczeń  pieniężnych  i  świadczeń  w  naturze  z  pomocy  społecznej,  dodatku
mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze
pieniężnej  dla  niektórych  emerytów,  rencistów i  osób  pobierających  świadczenie  przedemerytalne  albo
zasiłek  przedemerytalny  w  2007  r.,  świadczenia  pieniężnego  i  pomocy  pieniężnej,  o  których  mowa
w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r.  o działaczach opozycji  antykomunistycznej  oraz osobach
represjonowanych  z  powodów  politycznych  (Dz.  U.  poz.  693  i  1220),  świadczenia  wychowawczego,
o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz.
195), oraz dodatku wychowawczego,  o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r.  o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332, z późn. zm.).
Uwaga:
Do  wniosku  należy  dołączyć  dokumenty  potwierdzające  wysokość  dochodów  uzyskanych  przez
wszystkie  osoby  zgłoszone  we  wniosku  np. zaświadczenie  od  pracodawcy  wg  ustalonego  wzoru,
kserokopię decyzji ZUS lub KRUS ustalającą wysokość renty lub emerytury, zaświadczenie z Urzędu Pracy
(w przypadku pobierania zasiłku) lub ze szkoły o wysokości stypendium, kserokopię wyroku o wysokości
alimentów.



III.  UZASADNIENIE  WNIOSKU  –  OPIS  SYTUACJI  RODZINNEJ
I MIESZKANIOWEJ WNIOSKODAWCY:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV. OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY:

1.  Właścicielem/najemcą*2 mieszkania,  w  którym  zamieszkuje  obecnie  jest:  …......................

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

2.  Zajmowane  obecne  mieszkanie  jest  lokalem:  prywatnym,  służbowym,  spółdzielczym,

lokatorskim, własnościowym, innym*2 ..............................................

3.  Mieszkanie  położone  jest  w  budynku:  mieszkalnym  przeznaczonym  do  rozbiórki/pod

inwestycję*2 

4.  Posiadam/nie  posiadam*2  wspólne  zameldowanie  ze  współmałżonkiem  (w  przypadku  braku

wspólnego  zameldowania  należy  podać  dane  dotyczące  warunków  mieszkaniowych  współmałżonka)

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

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

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

5. Zamieszkuję (w sposób nieprzerwany) w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca od ........................

6. Posiadam/nie posiadam*2 tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego.

7. Pozostałe osoby objęte wnioskiem posiadają/nie posiadają*2  tytułu prawnego do innego lokalu

mieszkalnego.

*2 niepotrzebne skreślić



8. Przyjmuję do wiadomości, że:

1) jestem zobowiązana/y informować gminę o zmianie adresu do korespondencji oraz o zmianach sytuacji

życiowej i materialnej, które wpływają na rozpatrzenie wniosku;

2)  w  celu  rozpatrzenia  wniosku,  Urząd  Gminy  Kocmyrzów-Luborzyca  może  występować

o  dodatkowe  wyjaśnienia  i  informacje  do  wnioskodawcy,  a  także  do  innych  instytucji  w  celu

zweryfikowania danych przekazanych we wniosku;

3) podanie nieprawdziwych danych we wniosku skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Prawdziwość  wyżej  wymienionych  danych  potwierdzam  własnym  podpisem,  świadoma/y
odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 286 § 1 Kodeksu karnego*³ 

                                                                                                 ...............................................................
Data i podpis

*³  art.  286  §  1  Kodeksu  karnego: ,,Kto,  w  celu  osiągnięcia  korzyści  majątkowej,  doprowadza  inną  osobę  do
niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania
błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od
6 miesięcy do lat 8.”

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:

 zaświadczenie  o dochodach osiąganych przez wnioskodawcę i  osoby zgłoszone do wspólnego
zamieszkiwania

 w przypadku gdy wnioskodawca lub osoby z nim zamieszkujące są osobami niepełnosprawnymi
lub obłożnie chorymi – odpowiednio orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub zaświadczenie
lekarskie

 zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
 inne: ....................................................................................................................................................

UWAGA:

1. Postępowanie nie podlega opłacie skarbowej – zgodnie z art. 2 ust 1 pkt 1 litera h ustawy z dnia 16 listopada 
2006 r. o opłacie skarbowej (t. j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1827)
2. Informacje dodatkowe:
 wniosek należy wypełnić czytelnie


