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…………, dnia……………… 

 

………………………………………..... 
     (Imię i nazwisko  wnioskodawcy) 

 

………………………………………………...... 
   (Adres pobytu stałego: ulica nr domu, mieszkania  

            potwierdzone przez ewidencję ludności) 

 

………………………………………………...... 
 (1.Adres pobytu czasowego: ulica, nr domu, mieszkania 

  2. W przypadku braku meldunku potwierdzenie wymeldowania) 

 

 
 

 

 Burmistrz Miasta i Gminy Nekla 

 ul. Dworcowa 10 

 62-330 Nekla 

 

WNIOSEK 

o przydział lokalu mieszkalnego lub socjalnego 

Proszę o przydzielenie lokalu mieszkalnego/socjalnego* dla niżej wymienionych osób: 

 

L.p. Imię i nazwisko Rok urodzenia Stosunek do 

wnioskodawcy 

Źródło dochodu: średni miesięczny 

dochód netto z ostatnich 3 m-cy 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

 

 Źródła dochodu potwierdzone powinny być na odrębnym zaświadczeniu przez: 

 pracodawcę w przypadku zatrudnienia o pracę, zlecenia itd., lub 

 organ emerytalno – rentowy (kserokopia decyzji) 

 

Za dochód uważamy również: zasiłki chorobowe, zasiłek rodzinny, dodatek pielęgnacyjny, 

zasiłek stały z OPS, pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych z PCPR, alimenty, pracę 

dorywczą, wynagrodzenie uczniowskie. 
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Do dochodu nie wlicza się: 

 dodatku dla sierot zupełnych, 

 zasiłków pielęgnacyjnych, 

 zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i 

świadczeń w naturze z pomocy społecznej, 

 dodatku mieszkaniowego, 

 becikowego 

 

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w 

hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego ogłoszonego 

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

 

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

 

Dochody miesięczne razem .................... zł, z czego na jednego członka przypada .............. zł. 

 

Opis warunków mieszkaniowych 

 

1. Najemca/właściciel mieszkania, w którym zamieszkuj jest Pan/i .......................................... 

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

2. Osobami zamieszkałymi dotychczas ze mną są osoby wymienione pod liczbami 

porządkowymi ................................................................... powyżej tabeli oraz osoby: 

 

a) ........................................................ 

b) ........................................................ 

c) ........................................................ 

d) ........................................................ 

 

3. Zajmowane obecnie mieszkanie jest w dyspozycji/zarządzie* 

 

4. Mieszkanie: 

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

naprawy, przebudowy* 

b) składa się z .......................... pokoi o pow. każdego pokoju: 

      1) .............m²., 2) ..............m² , 3) .............m² , 4) ...............m², 5) .............. m², oraz 

      kuchni o powierzchni ...................m² 

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

 

W/wym. Dane potwierdza zarządca/właściciel zamieszkałego domu/lokalu*. 

 

 

 

 

                                                                             ................................................... 
                                                                           (Pieczęć i podpis właściciela/zarządcy*) 
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5. Mieszkanie zajmowane jest w następujący sposób: samodzielnie/wspólnie* 

 

L.p. pokoi 

wg pkt.4b 
Powierzchnia 

[ m²] 

Imię i nazwisko osób 

zamieszkujących 

Liczba 

zamieszkałych osób 

Uwagi 

1. 

 

    

2. 

 

    

3. 

 

    

4. 

 

    

 

Mieszkanie położone jest: w suterenie, na parterze, na ........ piętrze, na poddaszu* i 

wyposażone w instalację: wodną, kanalizacyjną, wc, łazienkę, centralne ogrzewanie, piece, 

inne* 

 

6. Posiadam: 

a) prawomocne orzeczenie sądowe nakazujące opuszczenie i opróżnienie dotychczas 

zajmowanego lokalu z uprawnieniem do lokalu socjalnego/zamiennego* (kserokopia 

wyroku z załączeniu), 

b) prawomocną decyzję organu nadzoru budowlanego o przeznaczeniu budynku do 

rozbiórki i zagrożeniu życia i mienia mieszkańców budynku/lokalu* (kserokopia 

decyzji w załączeniu) 

c) inne dokumenty związane z warunkami zamieszkania (wymienić jakie i załączyć 

kserokopie)* 

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

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

 

* niewłaściwe skreślić 

 

Prośbę swą motywuję następująco: 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

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

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 Pouczony o odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 par. 1 Kodeksu 

Karnego za składanie fałszywych zeznań lub zatajenie prawdy oświadczam, że: 

a) na terenie kraju nie posiadam tytułu prawnego do innego mieszkania: 

* komunalnego, 

*spółdzielczego, 

*własnościowego. 

b) wykazane dochody we wniosku (uzyskiwanie przez moją rodzinę) odpowiadają 

prawdzie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 


