
 

……………………………………                 Brzeziny, dnia…………………………………. 

(Imię i nazwisko wnioskodawcy) 

 

…………………………………... 

(Adres: ulica, nr domu, nr mieszkania)                                        Urząd Miasta  

                                                                                         Brzeziny           
Nr sprawy……………………….. 
 

Data wpływu……………………. 

 

 

WNIOSEK 

 
I. Proszę o oddanie lokalu w najem na czas nieoznaczony, lokalu socjalnego*) dla 

wymienionych osób: 

 

Lp. Imię i nazwisko Rok urodzenia Stosunek do 

wnioskodawcy 

Średni miesięczny dochód 

z ostatnich 6 miesięcy**) 

(wysokość dochodu należy 

potwierdzić dokumentem) 

1. 2. 3. 4. 5. 

1.   Wnioskodawca  

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

 

Inne dochody osób wymienionych wyżej 

wynoszą…………………………………………………zł (wypełnia wnioskodawca) 

 

 

Dochody razem……………………………………………..zł, z czego przypada na jednego 

członka rodziny……………………………………………………...zł 

 

 

 

 

 



Prośbę swą motywuję następująco:            

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Jednocześnie informuję: 

 

1. Najemcą, właścicielem, członkiem spółdzielni mieszkania*), w którym zamieszkuję 

jest: 

……………………………………………………………………………………………… 

2. Osobami zamieszkałymi dotychczas ze mną są osoby wymienione pod 

Lp……………………. 

powyższej tabeli oraz osoby: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

Zajmowane obecnie mieszkanie jest lokalem: stanowiącym własność TBS, stanowiącym 

własność gminy, własnościowym, spółdzielczym lokatorskim, spółdzielczym 

własnościowym, innym*). 

 

Powierzchnia użytkowa mieszkania wynosi………m
2
, na którą składa się z …….pokoi o 

powierzchni każdego pokoju: 1-……..m
2
,  2-…….m

2
,  3-………m

2
,  4-………m

2
,  5-

……..m
2
 oraz kuchni o powierzchni………m

2
. 

 

Mieszkanie zajmowane jest: 

a) samodzielnie*) 

b) wspólnie w następujący sposób*) 

 

 

Lp. 

pokoju 

Powierzchnia 

 
Imię i nazwisko najemcy Liczba 

zamieszkałych osób 

Uwagi 

1. 2. 3. 4. 5. 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     



 

 

Kuchnia użytkowana jest samodzielnie - wspólnie*) 

przez……………………………………… 

 

 

 

 

Mieszkanie położone jest na parterze, ………….. piętrze i jest wyposażone w: 

instalację wodną, kanalizację, centralne ogrzewanie, w.c., łazienkę*) 

Okres zamieszkania: 

……………………………………………………………………………… 

 

                                                                                                    …………………………… 

                                                                                                     (podpis wnioskodawcy) 

 

Potwierdzam zgodność danych dotyczących warunków zamieszkania wnioskodawcy 

ubiegającego się o wynajem mieszkania. 

 

 

Data: ………………………                                                                    

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

                                                                                           (podpis administracji domu) 

 

 

 

 

II. Opinia Społecznej Komisji Mieszkaniowej o warunkach mieszkaniowych. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Data: ………………………                                               

………………………………………. 

                                                                                                                    (podpisy) 



 

III. Sposób załatwiania wniosku. 

 

Po rozpatrzeniu wniosku………………………………………………………………… 

o wynajem lokalu postanowiono: 

1. Objąć wnioskodawcę wraz z wymienionymi niżej osobami: 

1 )………………………………………….                          

2 )…………………………………............ 

3 )……………………………….…..…….                        

4 )………………………………….…....... 

5 )………………………………………….      

6 )……………………………………….... 

7 )………………………………………….             

8)………………………………………….. 

 

listą wynajmu lokali mieszkalnych, socjalnych*) na rok……… . 

 

2. Nie umieszczać wnioskodawcy na liście wynajmu lokali mieszkalnych, socjalnych*) 

 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

Ponowne rozpatrzenie wniosku: 

 

Po ponownym rozpatrzeniu wniosku z urzędu*) - na wniosek*) Ob. 

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

postanowiono:………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

Adnotacje dot. wynajmu mieszkania:  

 

1. ………………………………został wynajęty lokal na cza nieokreślony, lokal 

socjalny*) nr…….. w domu nr…….. przy ul. …………………………………… 



składający się z …… izb o powierzchni użytkowej ………. m
2
 w tym ……….. pokoi 

o powierzchni ……… m
2
. 

Skierowanie do zawarcia umowy najmu z dnia …………………….r. Nr 

………………….. 

2. Wniosek ………………………. o wynajem mieszkania został załatwiony odmownie,  

o czym wnioskodawcę powiadomiono pismem nr …................ z dnia 

………………….….r. 

 

        *) niepotrzebne skreślić 

**) za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po 

odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, 

określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do 

kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, 

zasiłków okresowych z pomocy społecznej oraz jednorazowych świadczeń pieniężnych i 

świadczeń w naturze z pomocy społecznej. 

 


