Konstancin-Jeziorna, dnia...................................

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

..................................................................
..................................................................
( adres )

BURMISTRZ
GMINY
KONSTANCIN-JEZIORNA

WNIOSEK

O ZAWARCIE UMOWY NAJMU LOKALU
MIESZKALNEGO/ SOCJALNEGO
I. Proszę o wynajem lokalu dla niżej wymienionych osób:
Lp.

Nazwisko i imię

Rok
urodz.

Stosunek
pokrewieństwa

Dochody za okres
ost. 6 m-cy brutto

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Prośbę swą motywuję następująco:............................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

II. Warunki mieszkaniowe wnioskodawcy
a) wypełnia administracja domu
Mieszkanie obecnie zajmowane pozostaje w dyspozycji.......................................................................
................................................................................................................................................................
Najemcą, właścicielem lub członkiem spółdzielni w/w lokalu jest.......................................................
...................................................na podstawie decyzji nr......................................z dnia........................
Mieszkanie składa się z...................pokoi i kuchni o powierzchni:
I pokój..............., II pokój............., III pokój.................., IV pokój................, V pokój.................,
oraz kuchnia o powierzchni....................
Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi..................................................................................................
Jest on użytkowany: I samodzielnie, II wspólnie.
Lokal wyposażony jest: w instalację wodną, kanalizacyjną, gazową, c.o., wc, łazienkę,
/ samodzielną / wspólną / c.w., piece,
znajduje się na ..................piętrze.
Czy występują zaległości czynszowe?...................................................................................................
( stan konta )
..............................................................
( data )
.................................................................
( podpis administratora )
b) wypełnia Wydział meldunkowy
W lokalu nr.....................przy ul.............................................................................................................
zameldowane są następujące osoby:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nazwisko i imię

Stosunek
pokrewieństwa

Stan
cywil.

Data
urodzenia

Data
zameldow.

III. Mieszkanie zajmowane jest : a / samodzielnie, b/ wspólnie w następujący sposób:
Nr
pokoju

Powierzchnia

Imię i nazwisko
najemcy

Liczba osób
zamieszkałych

Uwagi:

1.
2.
3.
4.
5.
Kuchnia użytkowana jest samodzielnie, wspólnie / przez Pana/ Panią..................................................
................................................................................................................................................................
IV. Poświadczenie zakładów pracy: wnioskodawcy oraz członków rodziny wymienionych w
pkt. 1
Lp.

Nazwisko i imię

Dochody za okres
ost. 6 m-cy brutto
z wyłączeniem pkt. IV

Data i podpis
księgowego
oraz pieczątka nagłówkowa
zakładu pracy

1.
2.
3.
4.
V.
Ponadto W/wym., pobiera :
- zasiłek rodzinny w wysokości zł.................................................................( średnio za 6 miesięcy )
- zasiłek pielęgnacyjny w wysokości zł...........................................................( średnio za 6 miesięcy)
- zasiłek wychowawczy w wysokości zł.........................................................( średnio za 6 miesięcy )
VI. Osoba składająca wniosek, który zawiera dane niezgodne z prawdą podlega odpowiedzialności
karnej wynikającej z art. 233 KK.
...................................................
( podpis wnioskodawcy )

