
1 
 

 

……………, dnia ................................. 

 

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

Adres ............................................................................. 

Stan cywilny ................................................................... 

Nr i seria dowodu osobistego Nr ewidencyjny PESEL 

………………………………………………………………………..……….… 

           

URZĄD GMINY W KAWĘCZYNIE 

WNIOSEK 

- o wynajem lokalu mieszkalnego*/ z zasobów TBS*/ 

- o wynajem lokalu socjalnego*/ przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego* 

- o uzyskanie tytułu prawnego po zgonie najemcy  

- o legalizację uprawnień do lokalu mieszkalnego  

- o przywrócenie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego  

- o potwierdzenie uprawnień do lokalu mieszkalnego*/w wyniku poszerzenia 

lokalu*/przebudowy lokalu*/ 

/* - niepotrzebne skreślić/ 

 

WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA 

WYKAZ OSÓB ZGŁOSZONYCH DO WSPÓLNEGO ZAMIESZKIWANIA  

 

Lp. 

 

Nazwisko i imię Rok 

urodzenia 

Stosunek do 

wnioskodawcy 

Data 

zameldowan

ia na pobyt 

stały  

Dochód* 

               

wnioskodawca 
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Średni dochód miesięczny ...................................... w tym na 1 członka 

gospodarstwa domowego ................................... 

/Wypełnia Komisja na podstawie dołączonych zaświadczeń/ 

/* - niepotrzebnie skreślić /** - dotyczy osób ubiegających sie o wynajem i lokalu 

socjalnego. 

Podać średni dochód miesięczny z okresu ostatnich 3 miesięcy poprzedzających.  

1. Czy wnioskodawca (lub współmałżonek) jest właścicielem (współwłaścicielem): 

- domu jednorodzinnego 

-   mieszkania* (niepotrzebne skreślić) 

II. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY 

Świadomi odpowiedzialności z art. 233 k.k. o składaniu fałszywych 

zeznań oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą.  

III.      UZASADNIENIE WNIOSKU:  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL/ZARZĄDCA 

IV. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW ZAMIESZKIWANIA WNIOSKODAWCY:  

1. Adres lokalu 

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

2. Charakter zamieszkiwania 

wnioskodawcy………………………………………………………………………………... 

3. Najemca/właściciel 

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

 (podać imię, nazwisko, tytuł prawny do lokalu oraz pokrewieństwo) 

4. Powierzchnia użytkowa lokalu ……………m²    łączna powierzchnia pokoi. ……….  

m² lokal składa się z ........ pokoi o powierzchni każdego pokoju: 1. ..........m2, 

2............m2, 3..........m2, 4...........m2 oraz kuchni .............m2, łazienki..........m2, 

wc............m2, pp.........m2, inne 

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

5. Mieszkanie jest zajmowane: * samodzielnie/wspólnie 



3 
 

6. Mieszkanie wyposażone jest: * w urządzenia wodno-kanalizacyjne/ instalacje 

gazową/ co/piece/  

7. Położone jest na: * parterze, ..............piętrze 

8. Czy budynek przeznaczony jest do rozbiórki: * nie/tak 

- zły stan techniczny/pod inwestycję  

-* niepotrzebne skreślić 

 

WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL/ZARZĄDCA 

V. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW ZAMIESZKIWANIA WSPÓŁMAŁŻONKA: 

 

1. Adres lokalu 

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

2. Charakter zamieszkiwania wnioskodawcy……………………………………………………... 

3. Najemca/właściciel 

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

(podać imię, nazwisko, tytuł prawny do lokalu oraz pokrewieństwo) 

4. Powierzchnia użytkowa lokalu …………..…..m²    łączna powierzchnia pokoi. 

……….  m² lokal składa się z ........ pokoi o powierzchni każdego pokoju: 1. 

..........m2 , 2............m2 , 3..........m2, 4...........m2 oraz kuchni .............m2, 

łazienki ..........m2 , wc............m2, pp.........m2 ,   inne 

……………………………………………………………………. 

5. Mieszkanie jest zajmowane: * samodzielnie/wspólnie 

6. Mieszkanie wyposażone jest: * w urządzenia wodno-kanalizacyjne/ instalacje 

gazową/ co/ piece/  

7. Położone jest na: * parterze, ..............piętrze 

8. Czy budynek przeznaczony jest do rozbiórki: * nie/tak 

- zły stan techniczny/pod inwestycję  

- * niepotrzebne skreślić 

 

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

(data i czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

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

(data i czytelny podpis współmałżonka) 


	URZĄD GMINY W KAWĘCZYNIE
	WNIOSEK

