
         

      WNIOSEK  

 

o najem lokalu mieszkalnego: ………………………………………………………………………………… 

                                            (wypełnić: na czas nieoznaczony, oznaczony, socjalnego)  

 

I. Dane wnioskodawcy i współmałżonka 

1. Imię i nazwisko  

a) wnioskodawcy: ......................................................................... 

      b) współmałżonka: ........................................................................  

2. Data i miejsce urodzenia: 

a) wnioskodawcy: . ....................................................................... 

b) współmałżonka: ........................................................................ 

3. Adres stałego zameldowania:  

a) wnioskodawcy: .......................................................................... 

b) współmałżonka .......................................................................... 

II. Dane o zameldowaniu wnioskodawcy: 

1. Liczba osób zameldowanych w lokalu wraz z wnioskodawcą na pobyt stały lub czasowy: 

 

L.p. 

 

Imię i nazwisko 

 

Stopień pokrewieństwa 

Data zameld. 
 na pobyt stały 
lub czasowy 

 

Rok urodzenia 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

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

        (potwierdzenie ewidencji ludności) 

2. Tytuł prawny do lokalu, w którym zameldowany jest wnioskodawca przysługuje (podać imię 

nazwisko i stopień pokrewieństwa):  ........................................................................................................,  

na podstawie (podać tytuł prawny): ........................................................................................................., 

jest to lokal (komunalny, własnościowy, spółdzielczy, prywatny):............................................................,   

położony w budynku (wielorodzinnym, jednorodzinnym):........................................................................ ,  

składa się z (pokoju/pokoi, kuchni, łazienki, wc, przedpokoju): ……………………………………………... 

......................................................................................., o powierzchni użytkowej:...........................m². , 

wyposażony w instalacje (energii elektrycznej, wod-kan, gazową): .........................................................  

       

…………………………………………. 

      (potwierdza zarządca, lub właściciel lokalu) 

 



3. Średni dochód gospodarstwa domowego wnioskodawcy wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi 
z wnioskodawcą, z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających datę złożenia niniejszego wniosku: 
 
a) Imię i nazwisko ......................................, średni dochód ....................., źródło dochodu.................... 

b) Imię i nazwisko ......................................, średni dochód......................, źródło dochodu.................... 

c) Imię i nazwisko ......................................, średni dochód......................, źródło dochodu.................... 

d) Imię i nazwisko ......................................, średni dochód......................, źródło dochodu.................... 

Imię i nazwisko ......................................, średni dochód......................, źródło dochodu.................... 

Imię i nazwisko ......................................, średni dochód......................, źródło dochodu.................... 

 

Łączny średni dochód gospodarstwa domowego ........................zł., tj. na członka gospodarstwa 

domowego: …………………..….zł. 

UWAGA ! Zgodnie z § 3 ust. 3 Uchwały Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju Nr XXXIV/247/09 z dnia 1 kwietnia 2009r. 
dokumenty potwierdzające wysokość dochodu gospodarstwa domowego, o którym mowa wyżej muszą zostać 
załączone do wniosku o najem lokalu mieszkalnego.  

 

III. Osoby ubiegające się o przydzielenie lokalu wraz z wnioskodawcą i przewidziane do 
wspólnego zamieszkania: 
 

L.p. Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa Rok urodzenia 

    

    

    

    

    

    

    

    

  

IV. Wnioskodawca, współmałżonek lub inna osoba ubiegająca się o przydzielenie lokalu 
mieszkalnego jest najemcą, właścicielem lub współwłaścicielem lokalu mieszkalnego lub 
budynku ( podać tytuł prawny i komu przysługuje):  
...................................................................................................................................................................

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

V. Uzasadnienie wniosku: 

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

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

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

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

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

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

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

VI. Jestem świadoma/y, że brak pełnego udokumentowania wniosku, podanie nieprawdziwych 
danych lub zatajenie istotnych faktów, spowoduje negatywne rozpatrzenie wniosku o najem 
lokalu mieszkalnego z gminnego zasobu mieszkaniowego. 
 

 

Krynica – Zdrój ...........................    ...................................................... 

       (data)                      (podpis wnioskodawcy) 



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 oraz dodatku 
mieszkaniowego.  
 
Dokumenty potwierdzające wysokość dochodu gospodarstwa domowego muszą zostać 
załączone do wniosku o najem lokalu mieszkalnego. 

 


