Załącznik nr 1
do uchwały Nr III/33/2016
Rady Gminy Osielsko z dnia 10 maja 2016 r.

Numer sprawy………………..

Data wpływu ……………..

Wniosek
o ujęcie na listę osób zakwalifikowanych do otrzymania lokalu z zasobu Gminy Osielsko z tytułu
trudnych warunków materialnych i mieszkaniowych
Uwaga! Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z pouczeniem (patrz str. 4)

1. Wnioskodawca ....................................................................................................................................
(imię i nazwisko)

....................................................................................................................................................................
(dokładny adres zameldowania wraz z kodem pocztowym)

Legitymujący się dowodem osobistym serii …………nr ……………… wydanym przez ……………..
……………………………………………, PESEL ……………………Stan cywilny……………….…

2. Współmałżonek....................................................................................................................................
(imię i nazwisko)

....................................................................................................................................................................
(dokładny adres zameldowania wraz z kodem pocztowym)

Legitymujący się dowodem osobistym serii …………nr ……………… wydanym przez ……………..
……………………………………….…, PESEL ……………………Stan cywilny ……………….…
3. Adres do korespondencji …………………………………………………………………………….
4. Telefon kontaktowy ………………………………………………………………………………….
5. Wykaz wszystkich osób zameldowanych w lokalu z wnioskodawcą (patrz pouczenie):
L. p.

1
1.
2.

Imię i nazwisko

Data urodzenia

Data zameldowania
na pobyt stały

2

3

4

Stopień pokrewieństwa

5
wnioskodawca

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
(rubrykę 4 wypełnia właściwe biuro meldunkowe)

Potwierdzam zgodność pozycji od ………do ……
………………………………………..
(data, podpis i pieczęć)

6. Dane o aktualnie zajmowanym lokalu (wypełnia administrator lub jego właściciel)
Uwaga! Dotyczy lokalu mieszczącego się pod adresem potwierdzonym w pkt. 5

Opis lokalu:
Powierzchnia użytkowa ogółem …………………….. m2
piętro ………………..
w tym powierzchnia pokoi: pierwszy pokój ……….... m2, drugi pokój ………………m2,
trzeci pokój …………m2, czwarty pokój …………….m2, piąty pokój ……………....m2,
powierzchnia mieszkalna zajmowana przez wnioskodawcę ………….………………..m2,
w tym powierzchnia pokoi: pierwszy pokój ……….... m2, drugi pokój ………………m2,
trzeci pokój …………m2, czwarty pokój …………….m2,
w lokalu znajduje się: kuchnia jest samodzielna/ wspólna*
łazienka jest samodzielna/ wspólna*
w.c. jest samodzielne/ wspólne*
przedpokój/ korytarz jest samodzielny/ wspólny*
wyposażenie mieszkania w urządzenia techniczne i instalacje:
wodno-kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, w.c., łazienka, piece c.o., etażowe c.o., ogrzewanie akumulacyjne,
antena zbiorcza, ciepła woda*

Tytuł prawny:
Do zajmowanego lokalu

-spółdzielcze lokatorskie lub własnościowe prawo do lokalu*
-właściciel, najemca, sublokator, członek rodziny, bez tytułu prawnego*

Podać numer decyzji ……………………………………… z dnia ……………………. względnie umowy
najmu i nazwisko osoby, z którą została zawarta ……………………………………………………………

……………………………………………..
(podpis i pieczęć administratora lub właściciela)

7. Osoby, które będą zajmowały lokal z wnioskodawcą:
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Imię i Nazwisko

Data urodzenia

Stopień pokrewieństwa

8. Czy wnioskodawca lub współmałżonek jest właścicielem lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego,
działki budowlanej …………………………………………………………………………………………
jeśli tak, proszę podać podstawę prawną i lokalizację własności …………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
* Niepotrzebne skreślić

Uzasadnienie wniosku
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Osielsko, dnia …………………….

……………………………… ……………………………..
(podpis wnioskodawcy)

(podpis współmałżonka)

Pouczenie: podanie w niniejszym wniosku nieprawdziwych danych będzie stanowiło podstawę do uchylenia się
Gminy Osielsko od skutków prawnych zawartej umowy najmu i konieczności wydania lokalu przez
wnioskodawcę.
Oświadczam, iż zostałem pouczony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań zgodnie z art.
233 KK z dnia 06.06.1997 r.

………………………………
(podpis wnioskodawcy)

……………………………..
(podpis współmałżonka)

Oświadczenie
Upoważniam Gminę Osielsko do gromadzenia, przetwarzania i przekazywania do Społecznej Komisji
Mieszkaniowej danych osobowych w związku z realizacją niniejszego wniosku osób ubiegających się o
zakwalifikowanie do otrzymania lokalu z zasobu Gminy Osielsko z tytułu trudnych warunków mieszkaniowych
i materialnych.

……………………………… ……………………………..
(podpis wnioskodawcy)

(podpis współmałżonka)

Oświadczenie
Oświadczam, iż zostałem/łam pouczona, że w przypadku nie otrzymania lokalu mieszkalnego w bieżącym roku
kalendarzowym, koniecznym jest składanie, corocznie, w terminie do końca marca, aktualizacji „wniosku o
ujęcie na listę osób zakwalifikowanych do otrzymania lokalu z zasobu Gminy Osielsko z tytułu trudnych
warunków materialnych i mieszkaniowych”, pod rygorem skreślenia z listy osób oczekujących na przyznanie
lokalu mieszkalnego.

……………………………… ……………………………..
(podpis wnioskodawcy)

……………………………………………………………………..
(data i podpis osoby przyjmującej wniosek)

(podpis współmałżonka)

Pouczenie!
Wniosek należy dokładnie wypełnić i potwierdzić zgodnie z objaśnieniami.
Przy składaniu wniosku o lokal (mieszkalny lub socjalny) wymagane jest dołączenie kserokopii dodatkowych dokumentów (wg
podanych objaśnień).
1. Za dochód uważa się wszelkie przychody bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania przez wnioskodawcę i
członków rodziny zgłoszonych do wspólnego zamieszkania w lokalu, po odliczeniu kosztów ich uzyskania, składek
na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu
społecznym. Osoby rozliczające się w Urzędzie Skarbowym zobowiązane są do złożenia rocznego zaświadczenia o
dochodach za rok poprzedzający złożenie wniosku.
2.

Jeżeli źródło dochodu nie wynika ze stosunku pracy, należy dołączyć odpowiednie zaświadczenia:
a). w przypadku pobierania zasiłku dla osób bezrobotnych, dołączyć zaświadczenie z Urzędu Pracy lub kserokopię
wydanej przez ten organ decyzji o przyznaniu lub odmowie świadczeń z tego tytułu,
b). w przypadku pobierania zasiłku celowego, gwarantowanego lub innej pomocy z opieki społecznej należy dołączyć
zaświadczenie wydane przez ten organ,
c). w przypadku pobierania świadczeń wypłacanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej należy dołączyć
kserokopię wydanej decyzji,
d). w przypadku otrzymywania alimentów – wyrok Sądu.

3.

Osoby samotne lub żyjące w związkach nie zalegalizowanych powinny przedstawić dokument potwierdzający ich stan
cywilny. W przypadku osób rozwiedzionych należy dołączyć kserokopię wyroku rozwodowego /odpis aktu z USC.

4.

Potwierdzenie danych przez Biuro Meldunkowe (pkt. 5) powinno być dokonane nie wcześniej niż dwa miesiące przed
dniem złożenia wniosku. Zameldowanie na pobyt czasowy również należy potwierdzić w Biurze Meldunkowym.

5.

Osoby przebywające w placówkach świadczących pomoc społeczną (wychowankowie domów dziecka, zawodowej
rodziny zastępczej, podopieczni schronisk) zobowiązani są do dołączenia do wniosku opinii dyrekcji Ośrodka Pomocy
Społecznej właściwego dla miejsca położenia danej placówki.

6.

Wniosek niepełnoletniego wychowanka domu dziecka lub zawodowej rodziny zastępczej musi zostać podpisany przez
opiekuna prawnego.

7.

Jeżeli o lokal starają się wspólnie osoby, które zameldowane są pod różnymi adresami, konieczne jest wypełnienie dwóch
druków celem potwierdzenia zameldowania obydwóch osób i ich warunków lokalowych.

8.

Opis lokalu w pkt. 6 winien być potwierdzony przez administratora lub właściciela budynku lub lokalu. W przypadku
kiedy wnioskodawca zajmuje lokal na podstawie decyzji administracyjnej lub umowy cywilno-prawnej, winien dołączyć
do wniosku kserokopię tego dokumentu.

9.

Wnioskodawca zobowiązany jest w ciągu 1 miesiąca do uaktualnienia adresu zamieszkania w przypadku jego zmiany.
Korespondencję wysłaną na adres korespondencyjny podany we wniosku uznaje się za skutecznie doręczoną.

10. Zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego uzależnione jest od wpłacenia kaucji zabezpieczającej w wysokości 3
miesięcznego czynszu naliczonego za dany lokal. Istnieje możliwość rozłożenia kaucji, na wniosek, na 12 równych rat
płatnych miesięcznie. Powyższe dotyczy jedynie lokali mieszkalnych, nie dotyczy lokali socjalnych.
11. Najemcą lokalu mieszkalnego może zostać osoba zamieszkująca w lokalu, w którym na osobę przypada mniej niż 5 m 2
powierzchni mieszkalnej i której średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w roku
kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku lub aktualizacji wniosku i przydziału mieszkania nie przekracza
175 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub 125 % najniższej emerytury w gospodarstwie
wieloosobowym.
12. Najemcą lokalu socjalnego może zostać osoba, która nie ma zaspokojonych podstawowych potrzeb mieszkaniowych i
osiąga niskie dochody tj. osoby, które średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie
trzech kolejnych miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz trzech miesięcy poprzedzających zawarcie
umowy najmu lokalu socjalnego nie przekracza 125 % kwoty najniższej emerytury – w przypadku gospodarstw
jednoosobowych, a 75 % tej kwoty – w przypadku gospodarstw wieloosobowych.

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią pouczenia

data i podpis wnioskodawcy ………………………………

