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1. Stan rodziny wnioskodawcy: 

Lp. Imię Nazwisko 
Stopień 

pokrewieństwa 
Rok urodzenia 

1.   WNIOSKODAWCA  

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10     

11.     

 
 
 
 

PROSZĘ WYPEŁNIAĆ 
DRUKOWANYMI LITERAMI 

 

f – GN 

(wydanie trzecie) 

 

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

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 
(adres zamieszkania) 

……………………………………………………….. 

(numer telefonu, e-mail) 
 

Urząd Miejski w Drezdenku 

Referat Nieruchomości  
i Gospodarki Przestrzennej 

WNIOSEK O PRZYDZIAŁ LOKALU KOMUNALNEGO/SOCJALNEGO 
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        Osoby mieszkające w lokalu w/w z wyjątkiem rodziny ubiegającej się o lokal: 
 

Lp. Imię i nazwisko 
Stopień 

pokrewieństwa 
Rok urodzenia 

1. 
 

 
 

2. 
   

3. 
   

4. 
   

5. 
   

6. 
   

7. 
   

8. 
   

 

2. Dotychczasowe warunki zamieszkiwania wnioskodawcy: 

a) Obecnie zajmowany lokal znajduje się: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(ulica, numer budynku, numer lokalu, miejscowość) 

b) W jakim lokalu obecnie Pan/Pani zamieszkuje?: 

− wynajmowanym: kto jest właścicielem? …………………………………………………………………….……………… 

− służbowym: nazwa zakładu pracy ……………………………………………………………………………………………… 

− komunalnym: kto jest głównym najemcą? ………………………………………………………………………………… 

− innym - jakim? …………………………………………………………………………………………………………………………… 
c) Głównym najemcą lokalu jest …………………………………………………..……………………………………………………. 

d) Usytuowanie lokalu: parter/piętro*; 

e) Od kiedy zamieszkuje Pan/Pani w tym lokalu: …………………………………………………..…………………………… 

f) Wyżej wymieniony lokal składa się z: 

Rodzaj pomieszczenia:   
..................................... o powierzchni......................m2 
..................................... o powierzchni......................m2 
..................................... o powierzchni......................m2 
..................................... o powierzchni......................m2 
..................................... o powierzchni......................m2 
..................................... o powierzchni......................m2 
..................................... o powierzchni......................m2 
..................................... o powierzchni......................m2 
Ogólna powierzchnia pokoi wynosi …………………..m2, powierzchnia użytkowa mieszkania wynosi 
…………………..m2. 
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3. Kwestionariusz osobowy rodziny: 

Lp.  TAK NIE 

1. 
Czy wnioskodawca lub współmałżonek/ka lub konkubent/ka lub osoby 
wspólnie z nim ubiegające się o lokal: 

  

a) 
Posiadają tytuł  prawny do jakiegokolwiek lokalu położonego na terenie miasta 
i gminy Drezdenko (najem lokalu na podstawie umowy najmu) 

  

b) Są właścicielami lokalu lub domu mieszkalnego   

c) Są w trakcie budowy domu mieszkalnego                  

2. 
Czy wnioskodawca lub współmałżonek/ka (konkubent/ka) utracił/a 
uprawnienia do lokalu na podstawie: 

  

a) Wypowiedzenia umowy najmu 
(data i adres) 
 

  

b) Eksmisji 
(data i adres) 
 

  

c) Sprzedaży lokalu 
(data i adres) 
 

  

d) 
Przekazania praw do lokalu w formie 
darowizny 

(data i adres) 
 

  

3. 
Czy wnioskodawca wcześniej ubiegał się o przydział lokalu mieszkalnego              
z zasobu komunalnego gminy Drezdenko 

  

4. 
Czy wnioskodawca współmałżonek/ka lub konkubent/ka  lub osoby  
wspólnie z nim ubiegające się o lokal jest/był wychowankiem domu dziecka 

  

5. 
Czy wnioskodawca lub członkowie jego rodziny poruszają się na wózku 
inwalidzkim lub wychowują dzieci z porażeniem mózgowym lub chorobą 
nowotworową lub są po transplantacji organów 

  

6. 
Czy wnioskodawca lub osoby wspólnie z nim ubiegające się o zawarcie 
umowy najmu posiadają orzeczenie lekarskie o niepełnosprawności w 
stopniu: 

  

a) Lekkim   

b) Umiarkowanym   

c) Znacznym   

 
4. Podstawa starań o przydział lokalu (proszę zaznaczyć znakiem X): 

1. 

lokal uległ zniszczeniu w wyniku zdarzenia losowego (proszę podać jakiego)  
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. orzeczono eksmisję z lokalu (załącznik: prawomocny wyrok sądu)  

3. 
lokal nie nadaje się na stały pobyt ludzi (proszę podać dlaczego) 
 
.............................................................................................................................. 

 

4. występuje nadmierne zaludnienie w lokalu  

5. jestem wychowankiem placówki opiekuńczo wychowawczej lub rodziny zastępczej   

6. 

utrata tytułu prawnego na skutek wypowiedzenia umowy najmu (załącznik: wypowiedze-
nie umowy najmu lokalu lokal przeznaczony jest do wyburzenia lub remontu (załącznik: 
decyzja organu nadzoru budowlanego)  

 

7. 

zamieszkuję z osobą skazaną prawomocnym wyrokiem za znęcanie się nad nią (nad ro-
dziną) bądź zmuszona(y) jestem do opuszczenia mieszkania, z uwagi na niemożliwość dal-
szego zamieszkiwania wspólnie z osobą skazaną za znęcanie się  

 

8. osoba bezdomna   
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UZASADNIENIE WNIOSKU 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………...…………………………………………… 
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OŚWIADCZENIA 
 
Oświadczam, że zostałem/łam pouczony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 6 

w zw. z art. 233 §1 Kodeksu karnego za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że jest mi wiadome, że Społeczna Komisja Mieszkaniowa dokona wizji 

w miejscu zamieszkiwania wnioskodawcy. W przypadku braku zgody wnioskodawcy na 

dokonanie oględzin wniosek pozostaje bez rozpatrzenia. 

 

 

 

 

 

 

Poniższe oświadczenie podpisują wszystkie osoby pełnoletnie objęte wnioskiem o przydział 

lokalu: 

Oświadczam, że: 

− nie posiadam tytułu prawnego do zajmowania innego lokalu lub budynku, 

− nie została na moją rzecz ustanowiona jakakolwiek służebność osobista, gruntowa lub 
dożywocie, 

− nie dokonałam (em) zbycia lub przekazania w drodze darowizny lokalu lub budynku 
mieszkalnego, oraz nie dokonałam (em) zamiany swojego lokalu lub budynku 
mieszkalnego na lokal lub budynek mieszkalny o mniejszej powierzchni 

 

 

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

podpis podpis podpis podpis podpis podpis 

 

……………………………………………………….. 
(miejscowość data) 

 
……………………………………………………….. 

(podpis wnioskodawcy) 
 

……………………………………………………….. 
(podpis małżonka/konkubenta) 

 

……………………………………………………….. 
(miejscowość data) 

 
……………………………………………………….. 

(podpis wnioskodawcy) 
 

……………………………………………………….. 
(podpis małżonka/konkubenta) 
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Załączniki do wniosku: 

1. Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego składa się zgodnie z wzorem 

określonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 9 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o 

dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180 oraz z 2018 r. poz. 756, 1540 i 2529). 

2. Oświadczenie o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego składa się zgodnie z wzorem 

określonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 7 ust. 15 ustawy z dnia 21 czerwca 

2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. 

 

 

Klauzule zgód na przetwarzanie i pozyskiwanie danych osobowych 

1. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i podanie do publicznej wiadomości danych osobowych 

niezbędnych do realizacji zadań w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych na potrzeby Referatu 

Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Drezdenku  (art. 23 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie 

danych osobowych (t.j. Dz. U.  z 2016, poz.922). 

2. Wyrażam zgodę na pozyskiwanie informacji od innych organów i instytucji niezbędnych do dokonania 

prawidłowej oceny sytuacji życiowej wnioskodawcy oraz osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania. 

3. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu zameldowania /zamieszkiwania  oraz osób 

zgłoszonych do wspólnego zamieszkania przez uprawnionych pracowników.  

4. Wyrażam zgodę na wykorzystanie wywiadu środowiskowego celem rozpatrzenia wniosku   

o zawarcie umowy najmu lokalu komunalnego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Drezdenku – Referatu 

Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej. 

Oświadczam jednocześnie i przyjmuję do wiadomości, że: 

− administratorem  zebranych danych jest Urząd Miejski w Drezdenku, 

− moje dane będą przetwarzane w celu zweryfikowania uprawnień do najmu lokalu mieszkalnego należącego 

do mieszkaniowego zasobu gminy Drezdenko, 

− przekazane dane będą przetwarzane w celu realizacji uprawnień ustawowych, 

− podanie danych jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody na przeprowadzenie kontroli warunków 

zamieszkiwania lub uniemożliwienie przez wnioskodawcę dokonania wizji, a także nieuzasadniona odmowa 

złożenia przez wnioskodawcę   podpisu na protokole sporządzonym podczas wizji – jest równoznaczne  

z brakiem możliwości rozpatrzenia sprawy mieszkaniowej i wiąże się z rezygnacją z ubiegania się o pomoc 

mieszkaniową.  

 
……………………………………………………….. 

(miejscowość data) 
 

……………………………………………………….. 
(podpis wnioskodawcy) 

 
……………………………………………………….. 

(podpis małżonka/konkubenta) 
 


