
 Nr sprawy: ..............................

Data wpływu: ….....................

WNIOSEK    O    PRZYDZIAŁ    MIESZKANIA 
w    zasobach    MTBS

I. DANE ZGŁASZAJĄCEGO

1. Imię i nazwisko: …..........................................................

2. Data urodzenia: …...............................

3. Adres zamieszkania i nr tel.: ….......................................................................................

4. Okres zamieszkiwania pod w/w adresem: …................................................

5. Okres zamieszkiwania na terenie Gminy: …................................................

6. Zawód wykonywany: …....................................................

7. Miejsce pracy i nr tel.: …................................................................................

8. Numer NIP: ….........................................

9. Numer PESEL: …...................................

10. Nr i seria dowodu osobistego: ….......................................

11. Imię i nazwisko osób, które będą zamieszkiwać z wnioskodawcą -  stopień pokrewieństwa, data 

urodzenia:

1) …............................................................................................................................................

2) …............................................................................................................................................

3) …............................................................................................................................................

4) …............................................................................................................................................

5) …............................................................................................................................................

6) …............................................................................................................................................

12. Ilość osób pracujących w rodzinie: ….................

13. Łączny miesięczny zarobek brutto osób pracujących w rodzinie: …............... zł

14. Miesięczny dochód brutto na 1 osobę wynosi …........................... zł

15. Inne dochody stałe osób wymienionych wynoszą …..................... zł

16. Osoby niepełnosprawne - poruszające się na wózku inwalidzkim:

□ tak

□ nie

17. Wnioskuję o umożliwienie najmu mieszkania:

□ 1 pokojowego

□ 2 pokojowego

□ 3 pokojowego

□ 4 pokojowego
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II. DANE DOTYCZĄCE OBECNEGO MIESZKANIA

1. Posiadany tytuł prawny do zajmowanego mieszkania:

□ właściciel

□ główny najemca – umowa / decyzja o przydziale lokalu mieszkalnego 

□ najemca – umowa o najem 

□ osoba wspólnie zamieszkująca jako członek rodziny

□ osoba wspólnie zamieszkująca nie będąca członkiem rodziny

□ inne (opisać) …..................................................................................................

2. Zajmowany dotychczas lokal to:

□ dom jednorodzinny

□ dom wielorodzinny

3. Lokal zajmowany ma status mieszkania:

□ zakładowego 

□ lokalu spółdzielczego

□ mieszkania komunalnego 

□ jest budynkiem prywatnym czynszowym 

□ stanowi własność prywatną

4. Lokal znajduje się w domu:

□ przeznaczonym do rozbiórki

□ w złym stanie technicznym

□ w dobrym stanie technicznym

5. Lokal składa się z …....... pokoi o powierzchni każdego pokoju: 1) ….............. m²; 2) ….............. 

m²; 3) …................. m²; 4) ….................. m²; 5) ….................  m² oraz kuchni …................... m² o 

powierzchni użytkowej ogółem …..................... m².

6. Mieszkanie położone jest:

□ na parterze

□ na …......... piętrze

7. Lokal zamieszkuje …............. osób – imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa:
1) …...........................................................................................................................................
2) …...........................................................................................................................................
3) …...........................................................................................................................................
4) …...........................................................................................................................................
5) …...........................................................................................................................................
6) …...........................................................................................................................................
7) …...........................................................................................................................................

8. Mieszkanie wyposażone jest w:

□ instalację wodną

□ instalację kanalizacyjną 

□ instalację gazową                                                                                                                 2



□ instalację centralnego ogrzewania

□ w.c.

□ łazienkę

9. Czy Pan/Pani składał/a wniosek o przydzielenie mieszkania komunalnego w Urzędzie Miejskim   
w ….................................... ?

□ tak

□ nie

10. Czy Pan/Pani jest na liście oczekując na przydział mieszkania komunalnego ?

□ tak

□ nie

11. Czy Pan/Pani posiada decyzję o zakwalifikowaniu się do przydziału mieszkania komunalnego ?
 

□ tak

□ nie

…..............................................................                    …..............................................................
                miejscowość, data                                                                 podpis

Oświadczam, że jestem gotowy(a) wpłacić kaucję w wysokości 12-krotności czynszu.

…..............................................................                    …..............................................................
                miejscowość, data                                                                 podpis

Informacje niniejsze będą utrzymane w tajemnicy użyte tylko w związku z umową najmu.
Nieprawdziwość powyższych informacji będzie podstawą do odrzucenia wniosku.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w 
niniejszym wniosku stosownie do ustawy z dnia 29.08.97r. „O ochronie danych osobowych”
(Dz.U. Nr 133/97 poz.883).

…..............................................................                    …..............................................................
                miejscowość, data                                                                 podpis

*Wnioski niezaktualizowane i niekompletne nie będą rozpatrywane.
*Prosimy o aktualizację wniosku przed upływem 1 roku od daty złożenia wniosku.
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