
........................................................... Data wpływu........................................
       imię i nazwisko wnioskodawcy

...............................................................
     adres: ulica, nr domu, nr mieszkania

               WNIOSEK O PRZYDZIAŁ MIESZKANIA – 
                 -LOKALU SOCJALNEGO – ZAMIANY

Proszę o przydzielenie mieszkania dla wymienionych osób:

L.P. IMIĘ I NAZWISKO Rok i data 
urodzenia

Stosunek do 
wnioskodawcy

Data zameldowania 
na pobyt stały

Źródło utrzymania
średni 
miesięczny 
dochód brutto 
(przychód – 
koszt. uzysk. i 
ZUS ) z 3-ch 
ostatnich 
miesięcy + 
zasiłek rodzinny

Pieczęć 
zakładu pracy
Podpis gł. 
księgowego

l.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1. Inne dochody stałe osób wymienionych wyżej wynoszą............................................................ zł.

Wypełnia wnioskodawca:

Dochody razem ...................… zł., z czego przypada na jednego członka rodziny .................……… zł.

2. Prośbę motywuję następująco…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..



3.Jednocześnie informuję:

Najemcą mieszkania, z którym zamieszkuję jest ................................................................ ………….

Osobami zamieszkałymi dotychczas ze mną są osoby wymienione pod l. p.....................……………... 

powyższej tabeli oraz osoby: ..........................................................................................................

Zajmowane obecnie mieszkanie jest w dyspozycji .............................................................................

4. Mieszkanie:

a) położone jest w budynku mieszkalnym, użytkowym, przeznaczonym do rozbiórki, naprawy, 

przebudowy *) 

b) składa się z ........... pokoi o powierzchni każdego pokoju 1p. .............. m2, 2p. ............ m2, 

3p. ............m2, 4p. ..................... m2 oraz kuchni................... m2 

c) obejmuje powierzchnię użytkową ........................ m2

5. Mieszkanie zajmowane jest: 

a) sam*) 

b) wspólnie w następujący sposób *)

L.p. Pokoje Powierzchnia Imię i nazwisko Liczba osób zamieszkałych
l.

2.

3.

4.

Kuchnia użytkowana jest wspólnie - samodzielnie *) 

przez .....................................................................................................................................................

Mieszkanie położone jest na ......................................…  i wyposażone w instalację wodną, gazową, 

kanalizację, centralnego ogrzewania, WC, łazienkę, piece*)

Wyrażam zgodę na wszczęcie postępowania wyjaśniającego i przetwarzanie danych osobowych 

podanych powyżej w celach mieszkaniowych przez Urząd Miejski w Dobrodzieniu. 

Podając obowiązkowo dane osobowe przysługuje prawo wglądu do danych jak również możliwość 

ich poprawiania (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133, 

poz.883) oraz zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM Nr 2 do Uchwały Nr  X/93/2011 -Rady Miejskiej w 

Dobrodzieniu z dnia: 28 października 2011 zm. Uchwałą Nr. XI/111/2011 z dnia 29 listopada 2011r 

- w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu Miasta i Gminy 

Dobrodzień.

_____________________                      ------------------------------------
*) Właściwe podkreślić             Podpis  wnioskodawcy           


