
..................................................................                                                         Data  :  .............................................
     /Nazwisko i imię Wnioskodawcy/

..................................................................
              /adres zamieszkania/ 

..................................................................                   
           /numer telefonu/

WNIOSEK
O PRZYDZIAŁ LOKALU KOMUNALNEGO Z ZASOBÓW

 GMINY MIASTA RADOMSKO

Proszę o przydział lokalu 1:

A – lokal mieszkalny

B – socjalny

C - zamienny

dla osób niżej wymienionych:

I.  DANE  O  WNIOSKODAWCY   I  OSOBACH,  KTÓRE  BĘDĄ  POZOSTAWAĆ  Z  NIM
WE WSPÓLNYM GOSPODARSTWIE DOMOWYM

Lp. Nazwisko i imię Data
urodzenia

Stopień pokrewieństwa
do wnioskodawcy

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Prośbę swą motywuję następująco: .......................................................................................................

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

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

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

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

................................................................................................................................................................
1  odpowiednio zakreślić
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II. DANE EKSPLOATACYJNE LOKALU, W KTÓRYM OBECNIE ZAMIESZKUJE 
WNIOSKODAWCA
1.Adres................................................................................................................................................................. 

Nr domu............................Nr lokalu................................kondygnacja................................................................

2. Właściciel lub Zarządca lokalu

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

/ imię , nazwisko, adres /

3. W w/w lokalu przebywam jako: najemca,  lokator 2

4. W stosunku do najemcy jestem / nie jestem / 2 osobą bliską 3 .............................................
                                                                                                          /stopień pokrewieństwa/

5. Poza członkami gospodarstwa domowego wnioskodawcy w lokalu przebywa: .............. osób.

6. Czy  wnioskodawca  systematycznie ponosi koszty utrzymania mieszkania
                     /jeżeli zalega z płatnościami podać kwotę i okres zalegania/
      
tak / nie2  .............................................................................................................................................................

7. Czy  do osób zamieszkujących w lokalu istnieją roszczenia co do jego opuszczenia w związku z :

a/  ostatecznymi  decyzjami  o  stanie  technicznym  budynku  i  ewentualnie  wywłaszczeniu/  przeznaczeniu
budynku do wyburzenia z uwagi na w/w stan bądź realizację inwestycji/ i remontu

..............................................................................................................................................................................
/ podać Nr decyzji i datę /

b/ z orzeczeniami sądu – wyrokami w sprawie obowiązku opuszczenia :

..............................................................................................................................................................................
/podać sygn. akt. wyrok  z dnia /

Kopie przedstawić do wglądu  przy  składaniu wniosku.

8. Dane o lokalu:

Lokal,  w  którym  przebywam,  składa  się  z  ..........  pokoi  oraz  kuchni,  wc  i  łazienki  2,  o  łącznej  pow.

użytkowej   ............. m2 

9. Mieszkanie wyposażone jest w następujące instalacje: woda, kanalizacja, centralne ogrzewanie, centralna 

ciepła woda, gaz  2

Potwierdzam zgodność danych dotyczących warunków zamieszkania wnioskodawcy ubiegającego się 
o  przydział mieszkania.

Data ............................................                                                         .........................................................
                                           /podpis właściciela lokalu, zarządcy 

                  lub administratora/

2 niepotrzebne skreślić
3  za osobę bliską uważa się na podst. Art. 691  § 1 KC: małżonka niebędącego współnajemcą lokalu, dzieci najemcy
i jego współmałzona, inne osoby wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych oraz osobę,
która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą.
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III.  STAN  ZDROWIA  WNIOSKODAWCY  LUB  INNYCH  OSÓB  ZGŁOSZONYCH  DO
WSPÓLNEGO ZAMIESZKIWANIA
 /choroba powinna byc potwierdzona orzeczeniem komisji lekarskiej luz zaświadczeniem lekarskim/

a/ choroby przewlekłe (nowotwór, AIDS i inne)                               tak / nie *

b/ patologie (alkoholizm, narkomania, inne odchylenia)                  tak / nie *

c/ niepełnosprawność wymagająca opieki osób drugich                   tak / nie *

d/ choroby psychiczne                                                                       tak / nie *

e/ choroby zakaźne                                                                            tak / nie *

f/ inne choroby                                                                                   tak / nie *

*- niepotrzebne skreślić

IV.  DANE O DOCHODACH GOSPODARSTWA DOMOWEGO WNIOSKODAWCY* 
Dochód  brutto  poszczególnych  członków  gospodarstwa  domowego,  uzyskany  w  okresie  3-ech  miesięcy
poprzedzających datę złożenia wniosku: 

Lp. Nazwisko i imię Źródło dochodu

/Miejsce pracy/

Wysokość dochodu

w zł /brutto/
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

 Łączny dochód całego gospodarstwa domowego 

Średni łączny dochód na 1 członka rodziny wynosi   ..........................................................    zł

to jest miesięcznie  ..............................................................................................................     zł

*  Za  dochód uważa się  wszelkie  przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania  oraz  po odliczeniu składek  na
ubezpieczenia  emerytalne  i   rentowe  oraz  na  ubezpiecznenia  chorobowe,  określonych  w  przepisach  o  systemie
ubezpieczeń społecznych. 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 oraz zapomogi pieniężnej, o której
mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie
przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007r.
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IV.  OŚWIADCZENIA

1.Oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z
2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie I opublikowanie danych
osobowych w celu realizacji wniosku mieszkaniowego.
/Złożenie  przez  wnioskodawcę  oświadczeń  zawierających  nieprawdziwe  dane  lub  zatajenie  danych
dotyczących własnej sytuacji mieszkaniowej i materialnej w zakresie wymaganym uchwałą niezbędnych do
zawarcia umowy najmu lokalu skutkuje odstąpieniem od  realizacji wniosku/.

2.  Oświadczam,  że  nie  posiadam  tytułu  prawnego  do  innego  lokalu  mieszkalnego  na  terenie  miasta
Radomska jak i innej własności, w której skład wchodziłby budynek mieszkalny.

3. Oświadczam, że zostałem uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu 
Karnego, a prawdziwość danych zamieszczonych we wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem.

                                                                                                                       

....................................................................
                                                                                    /czytelny podpis wnioskodawcy/  
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