
 ....................................................................... .......................................................... 
 /nazwisko i imię wnioskodawcy/ /miejscowość i data/ 

 ....................................................................... 
 /miejsce zamieszkania – adres/ 

 ....................................................................... URZĄD MIEJSKI 
  W OPOCZNIE 

WNIOSEK O PRZYDZIAŁ MIESZKANIA 

1. Dane o wnioskodawcy i osobach z nim zamieszkałych w lokalu nr ........ w domu nr ........ 

przy ul. ................................................................ w ........................................................ 

Lp. Nazwisko i Imię Data urodzenia Data zamel. na 
pobyt stały 

Data zamel. na 
pobyt czasowy 

Stopień 
pokrewieństwa 

1.     wnioskodawca 

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      
Rubryki wypełnia wnioskodawca – potwierdza prowadzący meldunki 

 ............................................................... 
 /data, podpis i pieczątka prowadzącego meldunki/ 

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

2. Z osób wymienionych w punkcie 1 ubiegają się o mieszkanie: 

Lp. Nazwisko i Imię Data urodzenia Stopień 
pokrewieństwa 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    
Rubryki wypełnia wnioskodawca 



Proszę o przydział mieszkania: ............................................................................................................ 

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

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

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

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

3. Dane o zajmowanym mieszkaniu 

Nazwisko i imię głównego najemcy lokalu lub właściciela lokalu: ...................................................... 

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

................................................................................................................................................................ 
/podstawa prawna: nr umowy i data zawarcia – nr aktu notarialnego i data zawarcia/ 

Ilość izb (pomieszczeń) ............................ . 

Powierzchnia każdej izby: 

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

Powierzchnia kuchni: ............... m2, ............... m2, 

Powierzchnia ogólna lokalu: ............... m2, 

Określić czy lokal jest samodzielny czy nie .......................................................................................... 

Określić przydatność lokalu .................................................................................................................. 

Czy lokal posiada urządzenia techniczne („tak” lub „nie”): 

a) wodociągowa – ....................... 

b) kanalizacyjna – ....................... 

c) instalacja gazowa – ....................... 

łazienka – ....................... 

w.c.  – ....................... 

d) centralne ogrzewanie – ....................... 

inne – ....................... 

 

 ................................................................................. 
 /data, podpis i pieczątka właściciela lokalu – zarządcy/ 
Uwaga: 
Osoby składające wniosek, który zawiera dane niezgodne z prawdą podlega 
odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 – Kodeksu Karnego. 



Załącznik do wniosku o przydział mieszkania: 

4. Dane o dochodach osób ubiegających się o przydział mieszkania 

Za okres ................................................................................................................................................ 
(trzech pełnych miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku) 

Dotyczy osób wymienionych w punkcie 2. 

Lp. Miejsce pracy lub nauki Źródło dochodu Wysokość w zł wg 
załączonych zaświadczeń 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

Razem:  
Rubryki wypełnia wnioskodawca 

Średni miesięczny dochód na 1-go członka gospodarstwa domowego wynosi ............................... zł, 

to jest miesięcznie ............................... zł. 

Na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych /Dz.U. Nr 71 poz.734 
z 10.07.2001 r. z późn. zmianami/: 

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu 
składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe, określonych w przepisach o systemie 
ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały one zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. 

Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków 
okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z 
pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego. 

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w 
hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1-go hektara przeliczeniowego ogłoszonego 
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego – na podstawie odrębnych przepisów. 

Przez gospodarstwo domowe rozumie się lokatora samodzielnego zajmującego lokal mieszkalny 
lub lokatora, jego małżonka i inne osoby wspólnie stale z nim zamieszkujące i gospodarujące, które 
swoje prawo do zamieszkania w lokalu wywodzą z prawa do tego lokalu. 

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 – Kodeksu Karnego potwierdzam 
własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w deklaracji o dochodach – 
załącznik do wniosku o przydział mieszkania. 
 

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


	Wniosek o przydział mieszkania

