
Strzelce Opolskie, dnia ...........................................

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

..........................................................                                            Burmistrz

..........................................................                                            Strzelec Opolskich

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

/Nazwisko i imię wnioskodawcy
Adres zamieszkania – telefon/

WNIOSEK O NAJEM MIESZKANIA
(wypełnia wnioskodawca)

Osoby zameldowane w lokalu nr...........przy ul. ..................................... w ................................

Zaznaczyć osoby, które będą zamieszkiwać z wnioskodawcą.

Lp. Imię i nazwisko
Data 
urodzenia

Data zameldowania Stosunek 
pokrewieństwa do 
wnioskodawcy

pobyt 
czasowy

pobyt 
stały

1. Wnioskodawca

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

                                                                                 .....................................................................
                                                                                 /data, podpis i pieczęć Ref. Ewid. Lud. pok. 7
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II. Dane dotyczące obecnie zajmowanego mieszkania.

Powierzchnia użytkowa lokalu w m2  .............................                     Ilość izb /pomieszczeń/

Lokal samodzielny       -       TAK / NIE                                               1/ ...............................m2 

Kondygnacja               -       ........................                                          2/ ...............................m2

*Wyposażenie lokalu :                                                                          3/ ...............................m2 

   woda, łazienka, wc, c.o., gaz, c.w.                                                     4/ ...............................m2

*Pomieszczenia przynależne                                                                 pow. kuchni ..............m2

   komórka, piwnica, inne /jakie?/ ...................................

*Własność mieszkania: gminne /własnościowe/, spółdzielcze /lokatorskie, własnościowe/,

                                       prywatne, inne .........................................

*właściwe podkreślić

Imię i nazwisko osoby posiadającej tytuł prawny:

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

Rodzaj tytułu prawnego:

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

Zaległości czynszowe   /TAK,NIE/                                     kwota..............................................  

Potwierdzam zgodność danych dotyczących warunków zamieszkania wnioskodawcy
i osób ubiegających się o przydział mieszkania.

                                                                 
                                                                           ......................................................................
                                                                           /podpis i pieczęć administratora - zarządcy/ 
V. Uzasadnienie wniosku.

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

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

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

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

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

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

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

                                                                                
                                                                                               /data i podpis wnioskodawcy/
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INFORMACJA  O DOCHODACH
dla osób ubiegających się o przydział mieszkania od gminy

1. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o dochodach, poświadczonych przez zakład  
     pracy lub dołączyć aktualne decyzje emerytalne lub rentowe, decyzje PUP o zasiłkach dla 
     bezrobotnych, wynagrodzenia za staż lub OPS o przyznanych świadczeniach rodzinnych, 
     alimentach itp., uzyskanych w okresie 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, 
     przez wszystkich członków gospodarstwa domowego ubiegających się o mieszkanie. 
2.  Wnioskodawca po rozwodzie lub seperacji sądowej dołącza do wniosku wyrok sądowy. 
3.  Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po
     odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenia  
     chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych. 
4. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot 
    zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu  
    urodzenia  dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków   
    okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń 
    w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego.
5. Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni  gruntów 
    w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara  przeliczeniowego. 
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