Załącznik nr 1
do Regulaminu Pracy Komisji
Mieszkaniowej
……………………………………………..
Data złożenia wniosku
………………………………………..
Imię i nazwisko
……………………………………………..
Adres zamieszkania
……………………………………………..
Adres do korespondencji
Wójt Gminy Lgota Wielka

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NAJMU NA LOKAL
1.
2.

lokal mieszkalny
lokal zamienny

Proszę o zawarcie ze mną umowy o najem lokalu …………………………………….
I. Dane o wnioskodawcy i osobach zgłoszonych do wspólnego zamieszkania.

Lp. Nazwisko i imię

Pokrewieństwo Data
Miejsce
w stosunku do urodzenia zameldowania
wnioskodawcy
wnioskodawca

Uwagi

II. Dane o dochodach wszystkich członków rodziny ubiegającej się o zawarcie umowy o najem
lokalu ( deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego – załącznik nr 1 do
wniosku, oświadczenie o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego – załącznik nr 2
do wniosku).
Informuję, że do wniosku dołączam deklarację o wysokości dochodów członków gospodarstwa
domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku oraz oświadczenie o stanie
majątkowym członków gospodarstwa domowego. W deklaracji oraz oświadczeniu
uwzględniłem/uwzględniłam osoby będące członkami gospodarstwa domowego w dniu złożenia tych
dokumentów.
Za dochód uważa się dochód w rozumieniu ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Dochód stanowią
wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenia
emerytalne, rentowe oraz 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. z 2018 r. poz. 690 oraz z 2019 r. poz. 730, 752 i
992), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy
państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.), dodatku
wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, 924 i 1818), dopłaty do czynszu, o której mowa w
ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w
pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. U. poz. 1540 oraz z 2019 r. poz. 1309), świadczenia
pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach
weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. poz. 2529) oraz świadczenia
uzupełniającego przyznanego na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu
uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. poz. 1622).
Dochód z prowadzonego gospodarstwa rolnego ustala się również w sposób określony w ustawie z
dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2133).

III. Dane o obecnym miejscu zamieszkania wnioskodawcy.
1.

Oświadczam, iż obecnie zamieszkuję w lokalu (adres)

……………………………….......................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………
2. Oświadczam, iż posiadam/nie posiadam⃰ tytułu prawnego do innego lokalu położonego w tej
samej lub pobliskiej miejscowości……………………………………………………………

(uwaga: przez posiadanie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego należy rozumieć np.:
własność, współwłasność , najem. Natomiast pod pojęciem pobliskiej miejscowości należy
rozumieć miejscowość położoną w powiecie, w którym znajduje się lokal, lub powiecie
graniczącym z tym powiatem).
3. Wspólnie ze mną zamieszkuje w lokalu, o którym mowa w pkt. III ust.1 łącznie:
…………………………………….. osób , tj.:

Lp.

Nazwisko i imię

Charakter zamieszkania
Stopień pokrewieństwa

Uwagi

4. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi ………………. m2.
5. Powierzchnia użytkowa przypadająca na osobę w lokalu wynosi:
powierzchnia użytkowa wg pkt 4

P = ------------------------------------- = ------------ m2/osobę
liczba osób wg pkt 3
6. Lokal wyposażony jest w następujące instalacje i urządzenia:
- instalację elektryczną
- instalację wodno-kanalizacyjną
- co
- łazienkę - wc w budynku/ poza budynkiem*

……………………………
Data

…………………………………………
Podpis i pieczęć

Oświadczenie Wnioskodawcy
Oświadczam, że powiadomię tut. Urząd niezwłocznie o zmianie mojej sytuacji materialnej lub
rodzinnej.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku
przez Komisję Mieszkaniową, w celu wydania opinii, zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/123/2020 Rady
Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lgota Wielka ze zmianami i Zarządzeniem
Nr 56/2020 z dn. 6 lipca 2020 r. w sprawie powołania i trybu działania Komisji Mieszkaniowej
opiniującej wnioski o przydział lokali z mieszkaniowego zasobu Gminy Lgota Wielka.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

……………………………………..
Podpis wnioskodawca

Załącznik nr 1 do wniosku o zawarcie umowy najmu na lokal

.................... ...........
(miejscowość)
(data)
.............................
(imię i nazwisko składającego
deklarację)
.............................
(dokładny adres)
Deklaracja o wysokości dochodów
za okres ....................................................
(pełnych trzech miesięcy kalendarzowych
poprzedzających datę złożenia wniosku)
Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się
z następujących osób:
l. Imię i nazwisko ............................... wnioskodawca,
..................... data urodzenia ..........................
2.Imię i nazwisko ....................... stopień pokrewieństwa
..................... data urodzenia ..........................
3.Imię i nazwisko ....................... stopień pokrewieństwa
..................... data urodzenia ..........................
4.Imię i nazwisko ....................... stopień pokrewieństwa
..................... data urodzenia ..........................
5.Imię i nazwisko ....................... stopień pokrewieństwa
..................... data urodzenia ..........................
6. ............................................................
...............................................................
7. ............................................................
...............................................................
...............................................................
Oświadczam, że w podanym wyżej okresie dochody moje
i wymienionych wyżej kolejno członków mojego gospodarstwa
domowego wyniosły:
Lp.1)

Miejsce pracy - nauki2)

Źródła dochodu

1

2

3

Wysokość dochodu
w zł
4

Razem dochody gospodarstwa
domowego:

Średni dochód na l członka gospodarstwa domowego wynosi
............... zł, to jest miesięcznie ................... zł.
Składając osobiście niniejszą deklarację oświadczam, że jest mi
wiadomo, że dokumenty, na których podstawie zadeklarowałem(am)
dochody, jestem zobowiązany(a) przechowywać przez okres 3 lat.
Jestem świadomy
oświadczenia.

odpowiedzialności

..........................
(podpis przyjmującego)

karnej

za

złożenie

fałszywego

.................................
(podpis składającego deklarację)

Objaśnienia:
1) Podać liczbę porządkową według osób zamieszczonych przed
tabelą.
2) Wymienić oddzielnie każde źródło dochodu.

Załącznik nr 2 do wniosku o zawarcie umowy najmu na lokal

OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM
Ja ......................................................... urodzony(-na) ...............................................................................................................
(imię i nazwisko)

oświadczam, że na stan majątkowy*) członków gospodarstwa domowego składają się:
I.

Nieruchomości:
– mieszkanie – powierzchnia (m2), tytuł prawny:

.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
– dom – powierzchnia (m2), tytuł prawny:
.....................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... ............................
.....................................................................................................................................................................................................
– gospodarstwo rolne – rodzaj, powierzchnia (w ha, w tym przeliczeniowych), tytuł prawny:
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
– inne nieruchomości (np. działki, grunty) – powierzchnia (m2), tytuł prawny:
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... ..............................................
II.

Składniki mienia ruchomego:
– pojazdy mechaniczne – marka, model, rok produkcji, data nabycia, wartość szacunkowa:

.....................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... .................................................
.....................................................................................................................................................................................................
– maszyny – rodzaj, rok produkcji, wartość szacunkowa:
.....................................................................................................................................................................................................

–

inne przedmioty wartościowe - rodzaj, wartość szacunkowa:

.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
III. Zasoby pieniężne:
– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej/obcej:
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
– papiery wartościowe – wartość szacunkowa:
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
IV. Inne dodatkowe informacje o stanie majątkowym:
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... ...............

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

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

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

(miejscowość, data)

(podpis)

*)

Należy uwzględnić majątek objęty wspólnością ustawową oraz majątek osobisty

