
  
 

załącznik do zarządzenia nr  17/2021 

                                                                              miejscowość, data ……………………………………………r. 

 
Wójt Gminy Ustronie Morskie 

ul. Rolna 2 
78-111 Ustronie Morskie 

NUMER SPRAWY: 
 
NUMER WNIOSKU: 
 

 

WNIOSEK 
 O NAJEM LOKALU MIESZKALNEGO 

 
 
 
 
I. DANE WNIOSKODAWCY 

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

2.Adres stałego pobytu: kod pocztowy:……………………... miejscowość:…………………………………………………….............. 

ulica:……………………………………………………………………….. Nr domu:…………............... Nr mieszkania:…………………………. 

3.Adres zamieszkiwania: kod pocztowy:……………………..… miejscowość……………………………………………………………….. 

ulica:……………………………………………………………………….. Nr domu:…………............... Nr mieszkania:…………………………. 

4.Telefon kontaktowy………………………………………… 5.PESEL………………………………………………………………………………… 

 

II. DANE DOTYCZĄCE OSÓB OBJĘTYCH WNIOSKIEM O NAJEM 

 

Lp. Imię i nazwisko Stopień 
pokrewieństwa 

Rok urodzenia PESEL 

1  wnioskodawca   

2     

3     

4     

5     

6     
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III. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW MIESZKANIOWYCH WNIOSKODAWCY  

1.Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkanie/dom*:…………………𝑚2 

2.Lokal złożony jest z ………………pokoi/pokoju*: 

  Pow. I. pokoju:……………. 𝑚2  Pow. II. pokoju:……………. 𝑚2 Pow. III. pokoju:……………. 𝑚2 

 Pow. IV. pokoju:………….. 𝑚2 Pow. V. pokoju:……………. 𝑚2 Pow. VI. pokoju:……………. 𝑚2 

 Pow. łazienki z WC:……... 𝑚2 Pow. kuchni…………………...𝑚2 Pow. przedpokoju……………𝑚2 

3.Lokal mieszkalny jest samodzielny(jeden najemca), wspólny(więcej niż jeden najemca)* 

 -ilość osób zamieszkujących w lokalu…………………… 

 -ilość 𝑚2 przypadających na osobę…………………….. 

 -piętro na którym znajduje się lokal…………………….. 

 -stan techniczny lokalu: 

  - dostępne instalacje w lokalu:………………………………………………………………………………………………… 

  -elementy wyposażenia technicznego:………………………………………………………………………………………  

  -uwagi………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4.Tytuł do zajmowanego lokalu: 

-najem/brak tytułu prawnego/inne* 
(jakie):……………………………………………………………………………………………………. 

5. Informacje dodatkowe: 

 --głównym najemcą, właścicielem lokalu w którym zamieszkuje wnioskodawca jest: …………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa) 

- informacja o liczbie osób zgłoszonych do opłat:……………………………………………………………………………………. 

 

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

         (data, i podpis 
wnioskodawcy) 

(*niepotrzebne skreślić) 
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IV. UZASADNIENIE WNIOSKU(opis) 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

 

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

 (data, i podpis wnioskodawcy) 
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V. OŚWIADCZENIA 

1. Oświadczam, że nie posiadam tytułu prawnego do żadnego innego lokalu położonego w tej samej lub 
pobliskiej miejscowości. 

 2. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Oświadczam, że wszystkie 
dane zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą. 

 3. W przypadku zmiany adresu zamieszkania/do korespondencji zobowiązuję się do niezwłocznego 
poinformowania o powyższym fakcie Urząd Gminy w Ustroniu Morskim. W przeciwnym wypadku przyjmuję do 
wiadomości, iż wszelka korespondencja w przedmiotowej sprawie będzie wysyłana na ww. adres i uznana za 
doręczoną, a ja nie będę rościć pretensji w tym zakresie i zobowiązuję się do jej pozyskiwania we własnym 
zakresie. 

 

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

 (data, i podpis wnioskodawcy) 

 

VI. KLAUZULA INFORMACYJNA  

Urząd Gminy w Ustroniu Morskim  zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(RODO), informuje, iż:  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Ustronie Morskie, ul. 
Rolna 2 78-111, adres e-mail: sekretariat@ustronie-morskie.pl   Tel: 94 35 15 597 

 

 

VII. WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI  

-Deklaracja o wysokości dochodów wnioskodawcy oraz członków gospodarstwa domowego w okresie 3 
miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji wraz z dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodów.  
-Oświadczenie o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego. 
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