
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/518/21 
Rady Gminy Lubicz 
z dnia 30 grudnia 2021 r. 

 

Wójt Gminy Lubicz 

 

WNIOSEK 

- o wynajem lokalu mieszkalnego 

- o wynajem lokalu socjalnego/ przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego 

- o uzyskanie tytułu prawnego osób pozostałych w lokalu opuszczonym przez najemcę/zgonie 

najemcy 

- o przywrócenie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego 

- o zamianę lokalu 

/podkreślić prawidłowe/ 

 

*Wniosek składany po raz pierwszy   wniosek składany ponownie  

       

 

 

1. Wnioskodawca ........................................................................................................................ 

(imię i nazwisko) 

……………................................................................................................................................... 

(dokładny adres zameldowania wraz z kodem pocztowym) 

Legitymujący się dowodem osobistym serii ……… nr ………… wydanym przez …………...  

 

……………………………….., PESEL ……..………………, stan cywilny ……………….… 

 

2. Adres do korespondencji …...……………………………………………………………….. 

 

3. Telefon kontaktowy ………………………………………………………………………… 

 

I. Proszę o przydzielenie lokalu dla wymienionych osób: 

Lp Imię i Nazwisko Stopień pokrewieństwa 
 

Data urodzenia 

Data zameldowania na 

pobyt stały* 

1  

  

  
 

2  

  

  
 

3  

  

  
 

4  

  

  
 

5  

  

  
 

6  

  

  
 

7  

  

  
 

* zaznaczyć właściwe 

rubrykę 4 wypełnia właściwe biuro meldunkowe 



4. Adresy zamieszkiwania wnioskodawcy oraz osób zgłoszonych do zamieszkiwania                      

w okresie ostatnich 5 lat do dnia złożenia wniosku o przydział mieszkania: 

Lp. Adres zamieszkania Okres zamieszkiwania Uwagi 

od dnia do dnia 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Charakterystyka obecnych warunków mieszkaniowych (wypełnia administrator lub 

jego właściciel) 

Adres lokalu: ………………………………………………………………………………….. 

Osoba legitymująca się tytułem prawnym do lokalu, w którym mieszka wnioskodawca: 
 

Imię …………………………………………. 
 

Nazwisko …………………………………… 

Stopień pokrewieństwa do wnioskodawcy …………………………………………………….. 

Rodzaj uprawnień wnioskodawcy do lokalu * ……………………………………………….... 
* np. własność, najem na czas oznaczony lub nieoznaczony, użyczenie, spółdzielcze lokatorskie prawo do 

lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 

Tytuł prawny do lokalu * ………………………………………………………………………. 
* np. decyzja administracyjna, wyrok sądowy, umowa cywilnoprawna, brak tytułu prawnego, orzeczona 

eksmisja 

Stan techniczny lokalu: 

Mieszkanie położone jest na: 

□ parterze 

□ piętrze ……. (proszę podać nr piętra, przy założeniu, że 0 to jest parter) 

Budynek jest: 

□ mieszkalny 

□ niemieszkalny 

□ przeznaczony do rozbiórki z uwagi na stan zagrożenia (decyzja PINB, WINB)* 
*należy załączyć ekspertyzę stanu technicznego lokalu (domu), decyzję nadzoru budowlanego. 

□ inny, jaki ……………………………………………………………………………………. 

Lokal jest: 

□ samodzielny 

□ niesamodzielny – zajmowany wspólnie z lokalem / lokalami nr …………………………... 

Wyposażenie techniczne lokalu: (proszę zaznaczyć wyposażenie lokalu) 

□ instalacja wodna □ instalacja centralnej ciepłej wody 

□ instalacja kanalizacyjna □ piec grzewczy 

□ instalacja gazowa □ instalacja centralnego ogrzewania 

□ inna (jaka) - ……………………………… □ inna (jaka) - ……………………………… 

 

Struktura i powierzchnia użytkowa lokalu: 



Pomieszczenie 
Powierzchnia 

w m2 Pomieszczenie 
Powierzchnia 

w m2  

Czy 

pomieszczenie 

jest użytkowane 

wspólnie? 

TAK NIE 

Pokój nr 1  Korytarz / przedpokój  □ □ 

Pokój nr 2  Łazienka + WC  □ □ 

Pokój nr 3  Kuchnia  □ □ 

Pokój nr 4  Łazienka  □ □ 

Pokój nr 5  WC  □ □ 

Łączna 

powierzchnia 

pokoi 

 
Łączna powierzchnia 

użytkowa lokalu 
 

  

Oświadczam, że  lokal mieszkalny, w którym zamieszkuję wraz z osobami wyżej 

wskazanymi nie jest obciążony* / jest obciążony* zaległościami z tytułu opłat czynszowych 

i za media. 

 

Potwierdzam zgodność danych dotyczących stanu technicznego, wyposażenia lokalu                        

i powierzchni oraz obciążeń lub ich braku. 

…………………………….……………………………… 

(data, podpis i imienna pieczęć administratora lub zarządcy) 

 

Dodatkowe informacje dotyczące sytuacji zdrowotnej i rodzinnej wnioskodawcy oraz osób 

ubiegających się wraz z wnioskodawcą o najem, a także innych osób uprawnionych do 

wspólnego zamieszkiwania. 

 

         Niepełnosprawność wnioskodawcy lub innej osoby uprawnionej do wspólnego 

zamieszkiwania.  

Proszę podać stopień niepełnosprawności i dołączyć kopię stosownej decyzji:  

- znaczny, umiarkowany, lekki (właściwe podkreślić). 
*Niepełnosprawność należy udokumentować orzeczeniem o niepełnosprawności wydanym przez Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności 
albo równorzędnym orzeczeniem o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub lekarza orzecznika ZUS o niezdolności do pracy. 

 

          Ciężka przewlekła choroba wnioskodawcy lub innej osoby uprawnionej do wspólnego 

zamieszkiwania. Podać rodzaj choroby: 

…………………………………………………………………………………………..………

………………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………………………. 
(należy dołączyć zaświadczenie lekarskie) 

 

           Inne istotne udokumentowane informacje o sytuacji rodzinnej i osobistej 

wnioskodawcy lub innej osoby uprawnionej do wspólnego zamieszkiwania (np. uzależnienia, 

przemoc). 

………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………………….. 
*Przemoc, alkoholizm członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy należy udokumentować zaświadczeniem z GOPS, instytucji 

zajmujących się leczeniem uzależnień lub Policji. 
 

 

 

 

 



Uzasadnienie wniosku 

………………………………………………………………………………….………………

…………………………………………………………………….……………………………

……………………………………………………….…………………………………………

………………………………………….………………………………………………………

…………………………….……………………………………………………………………

……………….…………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………….………………

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Pouczenie: 

Podanie w niniejszym wniosku nieprawdziwych danych będzie stanowiło podstawę do 

uchylenia się Gminy Lubicz od skutków prawnych zawartej umowy najmu i konieczności 

wydania lokalu przez wnioskodawcę. 

 

Art. 233 § 1 Kodeksu karnego 

„Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym 

postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, 

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.” 

 

Oświadczam, że: 

1. Zostałem/łam pouczony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego 

za złożenie fałszywego oświadczenia.  

2. Wszystkie dane ujawnione we wniosku podaję dobrowolnie. 

3. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i publikowanie danych osobowych moich 

i mojej rodziny, ujawnionych w niniejszym wniosku oraz innych danych mających 

związek ze sprawą wynajmu mieszkania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 

2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) 

4. Zostałem/łam pouczony/a, iż w przypadku nie otrzymania lokalu mieszkalnego 

w bieżącym roku kalendarzowym, koniecznym jest złożenie corocznie przez 

wnioskodawcę, w terminie od 1 do 31 października dokumentacji w celu weryfikacji 

spełnienia kryterium dochodowego, pod rygorem skreślenia z listy osób oczekujących na 

przyznanie lokalu mieszkalnego. 

 

Czytelne podpisy wszystkich pełnoletnich osób objętych wnioskiem o uzyskanie lokalu 

mieszkalnego lub najem socjalny lokalu:       

  
……….. ………………………………………                                ……………………………………………… 
                         podpis wnioskodawcy                                                                                                              podpis 

……….. ………………………………………                                 ……………………………………………… 
                                     podpis                                                                                                                           podpis 

 

……….. ………………………………………                                ……………………………………………… 
                                     podpis                                                                                                                            podpis 

 

……….. ………………………………………                                 ……………………………………………… 
                                     podpis                                                                                                                             podpis 

 

 

 

 



Do wniosku należy dołączyć: 

1) deklaracje o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego w okresie 3 

miesięcy poprzedzających złożenie wniosku według wzoru określonego w art. 21b ust. 2 

ustawy mieszkaniowej obowiązującego w dniu składania wniosku; 

2) oświadczenie o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego według wzoru 

określonego w art. 21b ust. 3 ustawy mieszkaniowej obowiązującego w dniu składania 

wniosku; 

3) oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu położonego w tej samej 

lub pobliskiej miejscowości – wg. wzoru stanowiącego do uchwały; 

4) dowody potwierdzające przebywanie i zamieszkiwanie na terenie gminy; 

5) inne dokumenty (gdy dotyczy) 

 

 

OŚWIADCZENIA 

1. Uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu karnego 

własnoręcznym podpisem potwierdzam prawdziwość danych zamieszczonych w niniejszym 

wniosku. 

2. Świadoma/y odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, oświadczam,                       

że wszystkie dane podane przeze mnie we wniosku są aktualne, prawdziwe oraz zgodne                         

z rzeczywistym stanem prawnym. Jednocześnie jestem świadoma/y, że mam prawo dostępu do 

treści swoich danych, do ich poprawiania i zobowiązuję się do poinformowania, jeżeli te dane się 

zmienią . 

3. Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a) o konieczności dokonania aktualizacji 

złożonego wniosku o najem w przypadku zaistnienia zmian w mojej sytuacji mieszkaniowej, 

materialnej, rodzinnej, jak i zdrowotnej oraz osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania w 

terminie 2 miesięcy od dnia zaistnienia zmian. 

4. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz podanie do publicznej wiadomości moich 

danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji celów związanych z zaspokajaniem 

potrzeb mieszkaniowych, w tym wyrażam zgodę na pozyskiwanie informacji od innych organów 

i instytucji w zakresie niezbędnym do dokonywania prawidłowej oceny mojej sytuacji życiowej 

oraz osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania, a także zgodę na przeprowadzenie wizji 

lokalowej w moim miejscu zamieszkania, zameldowania oraz osób zgłoszonych do wspólnego 

zamieszkiwania.  

5. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a i art. 9 ust 2 lit a bądź c RODO wyrażam   zgodę   na   przetwarzanie 

moich danych osobowych zawartych w związku z wnioskiem o najem lokalu mieszkalnego/ 

socjalnego/ na zamianę i ubieganiem się o zawarcie umowy najmu  lokalu socjalnego z zasobu 

mieszkaniowego Gminy Lubicz. 

6. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. „RODO”) INFORMUJĘ, ŻE w celu 

ubiegania się o najem lokalu socjalnego z zasobów mieszkaniowych Gminy Lubicz podanie 

przeze mnie danych we wniosku moich danych oraz danych dotyczących wszystkich członków 

gospodarstwa domowego w tym dzieci jest dobrowolne. Jednocześnie ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ do 

poinformowania członków mojej rodziny o fakcie złożenia wniosku i podaniu tych danych oraz  

o konieczności zapoznania się z klauzulą informacyjną .  Zgoda może być w każdym momencie 

wycofana przez przesłanie pisemnego oświadczenia Administratorowi danych. 

 

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

                     (data, podpis Wnioskodawcy) 

   

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
(data, podpisy dorosłych (którzy ukończyli 18 rok życia)  

 


