Bielsk Podlaski 20...................
Załącznik do podania w sprawie
najmu
lokalu mieszkalnego
z
zasobów
komunalnych
......................................................................
/nazwisko i imię/

Urząd Miasta
Bielsk Podlaski

.....................................................................
/adres/
....................................................................

WNIOSEK
o zakwalifikowanie do najmu lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych
I.

Informacja o stanie osobowym rodziny wnioskodawcy i dochodach
wszystkich jej członków zgodnie z tabelą zamieszczoną na odwrotnej
stronie.
II. Informacja o zajmowanym lokalu mieszkalnym:
1. Właścicielem zajmowanego obecnie lokalu jest.......................................................
/podać imię i nazwisko oraz stosunek

...........................................................................................................................................
do wnioskodawcy/

2.

Osobami zamieszkałymi dotychczas ze mną są osoby wymienione w tabeli
oraz następujące osoby:....................................................................................................
/podać imię i nazwisko oraz stosunek do wnioskodawcy/

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

3.

............................................................................................................................................
Zajmowane obecnie mieszkanie jest: lokalem kwaterunkowym, zakładowym,
spółdzielczym-lokatorskim, spółdzielczym-własnościowym, prywatnym,
wynajętym, innym ..............................................................................................................
/podać jakim/

i znajduje się w budynku: mieszkalnym, niemieszkalnym, przeznaczonym do
rozbiórki /z uwagi na stan zagrożenia życia i mienia, na cele inwestycyjne/
lub innym ..........................................................................................................................
/podać jakim/

4. Cały lokal składa się z ............. izb w tym ................ pokoi o łącznej powierzchni
użytkowej ............. m² i powierzchni pokoi................. m² i jest lokalem:
samodzielnym, wspólnym, przechodnim, położone jest na: parterze,
piętrze........
5. Zajmowany lokal wyposażony jest w następujące instalacje: woda, kanalizacja,
centralne ogrzewanie, centralna ciepła woda, w.c., gaz,
inne............................................................................................................../wpisać jakie/
III. Wnioskodawca / współmałżonek / posiada / nie posiada gospodarstwo rolne
o powierzchni ............ ha, położone na terenie gminy ..............................................
Oświadczam, iż wszystkie informacje zawarte w przedmiotowym wniosku
oraz w tabeli na następnej stronie podane są zgodnie ze stanem faktycznym.

Informacja o stanie osobowym rodziny wnioskodawcy i dochodach wszystkich jej członków w okresie ......................................................

Lp.

Imię i nazwisko

1

2

Data
urodzenia

3

Stosunek do
wnioskodawcy

4

Data zameldowania
w Bielsku
Podlaskim
5

Szkic zajmowanego mieszkania:

7

8

Objaśnienia:
1) W pkt. I-III właściwą odpowiedź należy podkreślić a w miejscach
wykropkowanych
wpisać
odpowiednie
informacje.
2) W tabeli należy podać informacje wskazane w górnym wierszu
wypisując wszystkich członków gospodarstwa domowego.
3) Jako dochód należy podać wszelkie przychody po odliczeniu
kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie
chorobowe
za
wskazany
we
wniosku
okres.
4) Należy wykonać szkic zajmowanego mieszkania zaznaczając
powierzchnię
poszczególnych
pomieszczeń.

.
.
..
.
.

pod tym
adresem
6

Miejsce pracy, nauki, źródło
Dochód w zł
dochodu

.

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

