
…..............................................
Imię i nazwisko
telefon (opcjonalnie)…...................................

WNIOSEK O NAJEM LOKALU MIESZKALNEGO

Nr sprawy............................................ Data wpływu.............................................
I. DANE OGÓLNE

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

nr.........  przy ul. ................................................ w Dzierżoniowie 

Lp. Imię i nazwisko Data urodzenia
Data 

zameldowania na 
pobyt stały */**

Stopień 
pokrewieństwa do 

wnioskodawcy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

* zameldowanie wypełnia Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych - pok. nr 5  Urzędu Miasta w Dzierżoniowie  

** w w/w lokalu jest zameldowanych dodatkowo…….. osób ponad wskazane w tabeli 1.

........................................................
         podpis i pieczęć prowadzącego meldunki

2.Osoby ubiegające się o przydział lokalu mieszkalnego:
    Spośród osób wymienionych w pkt.1 

Lp. Imię i nazwisko

Dochody brutto
(z tyt. pracy, renty, 

alimenty, stypendia i 
inne)

Miejsce pracy, nauki

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

     
     3. Proszę o przydział : 1. lokalu mieszkalnego*/ lokalu socjalnego*/ lokalu zamiennego*/
      uregulowania tytułu prawnego do zajmowanego lokalu przy ul. …..........................................*/
      */ właściwe podkreślić 



4. Dane o zajmowanym lokalu

Nazwa pomieszczenia/ pow. użytkowa Szkic lokalu 

Pokój 1 ................................................
Pokój 2 ................................................
Pokój 3 ................................................
Pokój 4 ................................................
Pokój 5 ................................................
WC       ................................................
Łazienka ..............................................
Przedpokój ..........................................
Kuchnia ...............................................
Inne…..................................................
.............................................................
.............................................................
Ogólna powierzchnia
lokalu ..................................................

Imię i nazwisko (gł. najemcy lub właściciela).............................................................................
 

5. Opis lokalu
 typ własności: prywatny, komunalny, spółdzielczy, inny................................................
 rodzaj lokalu: mieszkalny, socjalny, poddasze, suterena, inny.........................................
 lokal samodzielny: tak, nie.............................
 wyposażenie lokalu:

inst. wodociągowa...................................
inst. kanalizacyjna...................................
inst. gazowa          ................................... 
inst. elektryczna    ...................................
rodzaj ogrzewania ...................................
inne                        ...................................

  
6. Zadłużenie lokalu: tak, nie ( jeśli tak - kwota) ..................................................................... 

Dzierżoniów .......................................... ......................................................
  Podpis i pieczęć administratora

Ponumerować pomieszczenia, oznaczyć połączenie z klatką 
schodową



II. UZSADNIENIE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



III  ZAŁĄCZNIKI :
1. Zaświadczenie o dochodach wydane przez pracodawcę .

Za dochód uważa się wszelki udokumentowane przychody:
1) po odliczeniu kosztów ich uzyskania
2) składek na ubezpieczenie emerytalne, chorobowe – określone w przepisach o systemie 
ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu
3) alimentów płaconych przez osobę zobowiązaną do ich świadczenia na podstawie wyroku 
sądowego, która przedstawi dowód uregulowania takiej zapłaty lub ściągniętych przez Komornika 
sądowego.

2. Decyzje OPS o uzyskanych dochodach: rodzinnych, alimentacyjnych , innych zasiłkach
3. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zasiłku, 
4. Wyrok sądu ( kopia) o przyznaniu alimentów wraz z dokumentem otrzymywania alimentów.
5. Dokument potwierdzający płacenie alimentów.
6. Jeśli w rodzinie jest osoba niepełnosprawna - Kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub 

zaświadczenie lekarza specjalisty, w którym wskazane jest zamieszkiwanie osoby niepełnosprawnej 
w oddzielnym pokoju.

7. Jeśli wnioskodawca jest rozwiedziony- kopia wyroku rozwodowego

WNIOSEK  BEZ ZAŁĄCZNIKÓW NIE BĘDZIE ROZPATRYWANY

Oświadczam, że  zapoznałem/łam się z klauzulą informacyjną, zgodnie z art. 13 RODO*.

.......................................................
imię i nazwisko (czytelny podpis)

 *Rozporządzeniem 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, zwane RODO) – Dz.U.UEL119

Oświadczam,że :
– dane we wniosku są prawdziwe,
– nie posiadam / ani mój współmałżonek prawa (najmu, własności, współwłasności )   do innego 

lokalu mieszkalnego ( domu, lokalu spółdzielczego),
– przebywam na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów z zamiarem stałego pobytu i prowadzę na 

jej terenie gospodarstwo domowe,
– wyrażam zgodę na dokonanie wizji w miejscu zameldowania 

........................................................
imię i nazwisko (czytelny podpis) 

Kto podaje nieprawdziwe dane mające znaczenie dla przydziału lokalu mieszkalnego podlega karze pozbawienia 
wolności do lat 3 zgodnie z art. 233 §1 kk.


