
..................................................................................................................                                                                             Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej 
         (imię i nazwisko wnioskodawcy)                                                                                                                                                  Nr XXIX/362/2009 z dnia 23 czerwca 2009 r.
..................................................................................................................
         (adres)
..................................................................................................................

                                                                                          W N I O S E K  Nr spr. ….........................
                                                                                          o przydział lokalu mieszkalnego/ socjalnego

                              (właściwe podkreślić)

I. Dane o rodzinie wnioskodawcy i dochodach
L.p. Imię i nazwisko osoby zgłoszonej do

wspólnego zamieszkania
Stopień pokrewieństwa Data

urodzenia
Miejsce pracy, nauki itp. Dochód brutto z trzech

ostatnich miesięcy 1)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

                                                                                                                              RAZEM

DOCHÓD
1) za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie

chorobowe itd. – zgodnie z art. 3 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.).
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o dochodach (decyzje o rencie lub emeryturze do wglądu).
Łączny  dochód  rodziny  z  ostatnich  trzech  miesięcy  wynosi  .................................,  z  tego   na  jednego  członka  rodziny  –  średni  miesięczny  dochód
wynosi ......................................., co stanowi ….......... % najniższej emerytury ( ................................. zł).



II. Dodatkowe informacje
1. Wnioskodawca wraz z rodziną /samotnie/  zamieszkuje jako najemca lokalu, właściciel,  osoba bliska najemcy,

sublokator 1)  w mieszkaniu składającym się z ..........................pokoi.

Powierzchnia użytkowa całego mieszkania wynosi ........................m2 

w tym powierzchnia mieszkalna /pokoi/ wynosi ......................m2

       

2. Głównym najemcą, członkiem spółdzielni, właścicielem lokalu, w którym mieszka wnioskodawca wraz z rodziną 
jest ...................................................................................................................................................................................
     
3.   Inne osoby zamieszkujące w lokalu – podać nazwiska, imiona i stopień pokrewieństwa 
      1. .......................................................................................................................................................
     2. .......................................................................................................................................................
     3. .......................................................................................................................................................
     4. ........................................................................................................................................................
     5. …...................................................................................................................................................
     6. …...................................................................................................................................................
      
4. Mieszkanie wyposażone jest w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną, gaz sieciowy, łazienkę, WC poza 
lokalem lub poza budynkiem, ogrzewanie .................................................................................................................... 1)

                                                                                                                         ( określić jakie )

5.  Mieszkanie nadaje się na stały pobyt ludzi – nie nadaje się1).  Jeżeli się nie nadaje  to dlaczego? ….......................
      ...................................................................................................................................................................................
      ...................................................................................................................................................................................

6.  Wnioskodawca jest zameldowany na pobyt stały na terenie Gminy Gryfice od roku …........................................... 
      a współmałżonek od roku ..........................................................................................................................................

7.  Choroby występujące w rodzinie /wymagane jest orzeczenie Komisji o stopniu niepełnosprawności/: 
     .....................................................................................................................................................................................
     .....................................................................................................................................................................................

 
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego, który za składanie nieprawdziwych 
zeznań przewiduje karę pozbawienia wolności do 5 lat – oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe:

                                                                                                ............................................................
                                                                                                                 podpis wnioskodawcy     

.............................................................................
 Potwierdzenie przez zarządcę domu
 danych zawartych w pkt. II. Ust. 1,2,3 i 5                                 

                                                                                         
 

1) Właściwe podkreślić


