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

Urząd Miasta
Bielsk Podlaski

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

INFORMACJA
uzupełniająca do wniosku o zakwalifikowanie
do zawarcia umowy najmu lokalu komunalnego
Wnioskodawca ubiegający się o zakwalifikowanie do zawarcia umowy najmu lokalu
komunalnego zobowiązany jest wypełnić podane niżej punkty zgodnie ze stanem
faktycznym.
W przypadku podania fałszywych informacji lub nie wypełnienia podanych niżej
punktów wniosek nie zostanie rozpatrzony.
1. Informacja o miejscu i warunkach zamieszkiwania rodziców wnioskodawcy:
a) .............................................................................................................................................
/adres/

zajmowane mieszkanie jest: domem prywatnym, mieszkaniem komunalnym,
spółdzielczym-lokatorskim, spółdzielczym własnościowym, innym .......................
............................................................................................................. /właściwe podkreślić/
b) właścicielem w/w mieszkania jest ..................................................................................
/podać imię nazwisko oraz stosunek do wnioskodawcy/

c) w w/w lokalu zamieszkuje ................ osób,
d) lokal składa się z ............... pokoi o powierzchni ................... m², oraz
następujących pomieszczeń ...........................................................................................
2. Informacja o miejscu i warunkach zamieszkiwania rodziców współmałżonka
wnioskodawcy:
a) ...............................................................................................................................................
/adres/

zajmowane mieszkanie jest: domem prywatnym, mieszkaniem komunalnym,
spółdzielczym-lokatorskim, spółdzielczym własnościowym, innym .......................
............................................................................................................. /właściwe podkreślić/
b) właścicielem w/w mieszkania jest ..................................................................................
/podać imię nazwisko oraz stosunek do wnioskodawcy/

c) w w/w lokalu zamieszkuje ................ osób,
d) lokal składa się z ............... pokoi o powierzchni ................... m², oraz
następujących pomieszczeń ...........................................................................................
3. Wykazać wszystkie źródła dochodu rodziny wnioskodawcy:
.................................................................................................................................................

4. W przypadku osób nie pracujących podać informację od kiedy nie pracują i jakie
czynią starania w celu uzyskania pracy oraz co było przyczyną utraty pracy:
a) wnioskodawca ....................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
b) współmałżonek ..................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
5. W przypadku posiadania samochodu podać jego markę i rok produkcji:
...............................................................................................................................................
6. Informacja o staraniach czynionych przez wnioskodawcę w celu uzyskania
samodzielnego lokalu mieszkalnego (książeczka mieszkaniowa, działka budowlana
itp.) ...........................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
7. Informacja o średnich miesięcznych wydatkach rodziny:
a) opłaty stałe (mieszkanie , energia elektryczna) ............................................................
...............................................................................................................................................
b) wydatki na żywność .........................................................................................................
c) inne wydatki ......................................................................................................................
8. Czy rodzina wnioskodawcy korzysta z pomocy opieki społecznej, jeżeli tak
to w jakiej formie .................................................................................................................
.................................................................................................................................................
9. Do powyższej informacji załączam zaświadczenie o stanie majątkowym
a) wnioskodawcy wydane przez Urząd Gminy ................................................................
b) współmałżonka wydane przez Urząd Gminy ..............................................................

Oświadczam, iż wszystkie podane wyżej
informacje są zgodne z prawdą co
potwierdzam własnoręcznym podpisem.
.......................................................................
/podpis wnioskodawcy/

Bielsk Podlaski 20...................................

