
(* niepotrzebne skreślić) 

 

Data wpływu ……………………… 

Nr sprawy     ……………………… 

 

WNIOSEK 

o najem lokalu mieszkalnego 

 

I. Imię i nazwisko wnioskodawcy ………………………………………………………………………………… 

II. Adres pobytu stałego               ………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkiwania              ………………………………………………………………………………… 

Uwaga: dalszą część wniosku wypełnić w odniesieniu do pobytu stałego. 

III. Tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego*: członek rodziny, obcy. 

IV. Osoby objęte wnioskiem o najem: 

L.p. Imię i nazwisko Rok urodzenia Stopień pokrewieństwa 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

    

    

 

V. Głównym najemcą, właścicielem mieszkania, w którym zamieszkuje 

wnioskodawca jest: ………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                         (imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa) 
 

VI. W lokalu zameldowane są następujące osoby (imię i nazwisko, stopień 

pokrewieństwa) 

1. ……………………………………………… 

2. ……………………………………………… 

3. ……………………………………………… 

4. ……………………………………………… 

5. ……………………………………………… 

6. ……………………………………………… 

7. ……………………………………………… 

8. ……………………………………………… 

VII. Zajmowane mieszkanie jest lokalem*: gminnym, spółdzielczym, zakładowym, 

stanowi własność osób fizycznych. 

 

VIII. Lokal obejmuje powierzchnię użytkową ……………… m2  

Powierzchnię pokoi razem ……………… m2. Składa się z następujących pomieszczeń: 

1 p. ……………… m2, 2 p. ……………… m2, 3 p. ……………… m2, 4 p. ……………… m2, 

kuchnia ……………… m2, łazienka ……………… m2, p.p. – korytarz ……………… m2,  

inne  ……………… m2.              

                                                         …………………………………………………………      
                                                                                                (pieczęć oraz imię i nazwisko przedstawiciela Zarządcy lub  

                                                                                                                 osoby posiadającej uprawnienia budowlane, potwierdzające pkt. VII, VIII) 



(* niepotrzebne skreślić) 

 

      
      

IX. Uzasadnienie wniosku o najem: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 KK potwierdzam wiarygodność 

danych zawartych we wniosku ze stanem faktycznym oraz oświadczam, że nie 

posiadałem/am tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego, który dobrowolnie 

zbyłem/am na rzecz osób trzecich. 

Ponadto w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku wyrażam zgodę na 

podanie moich danych osobowych do rejestru osób zakwalifikowanych do najmu, 

który podany będzie do publicznej wiadomości. 

 

 
                                                                                   …………………………………………………………      
                                                                                                (data i podpis złożony w obecności urzędnika) 
 

…………………………………………………………      
             (podpis pracownika przyjmującego wniosek) 
 

Wysokość uzyskiwanych dochodów wnioskodawcy i osób wymienionych w poz. IV         

z okresu ostatnich 3 miesięcy. 

 

 

1. ……………………………………………………………………………………………………… 
                         (imię i nazwisko (dochód wnioskodawcy z ostatnich 3 m-cy ogółem)) 

 

 

……………………………………………………………………………………………………… 
                                           (potwierdzenie zakładu pracy) 

 

 

 

2. ……………………………………………………………………………………………………… 
                         (imię i nazwisko (ogółem dochód z ostatnich 3 m-cy)) 
 

 

 

……………………………………………………………………………………………………… 
                                           (potwierdzenie zakładu pracy) 

 

 

3. ……………………………………………………………………………………………………… 
                         (imię i nazwisko (ogółem dochód z ostatnich 3 m-cy)) 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………… 
                                           (potwierdzenie zakładu pracy) 
 

 

Informacja: 

      


