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(miejscowość, data) 

 

Nasielskie Budownictwo  

Mieszkaniowe Sp. z o.o. 

 

WNIOSEK 

O NAJEM SOCJALNY LOKALU 

 

1. Dane osoby składającej wniosek o przydział  

 
A. Imię 

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

B. Nazwisko 

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

C. Numer PESEL 

……………………………………………………………………………………………… 

D. Data urodzenia 

…………………………………………………………………………………………… 

E. Stan cywilny (panna, kawaler, zamężna, żonaty, rozwiedziony/a, wdowa, wdowiec) 

……………………………………………………………………………………………… 

F. Adres zameldowania 

…………………………………………………………………………………………… 

G. Adres zamieszkania 

…………………………………………………………………………………………… 

H. Adres do korespondencji 

…………………………………………………………………………………………… 

I. Numer telefonu 

……………………………………………………………………………………………… 
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2. Wykaz osób do wspólnego zamieszkiwania 

Lp Imię i nazwisko Data urodzenia Stopień 

pokrewieństwa 

Adres zameldowania 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

3. Uzasadnienie wniosku (w tym choroby, niepełnosprawność, sytuacja 

mieszkaniowa, warunki w dotychczasowym miejscy zamieszkania) 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………........................................ 
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4. Warunki mieszkaniowe w dotychczasowym miejscu zamieszkania 

 

 Zamieszkuję w lokalu w charakterze członka rodziny 

 Zamieszkuję w lokalu w charakterze podnajemcy całego lokalu 

 Zamieszkuję w lokalu w charakterze podnajemcy całego lokalu 

 Jestem osobą bezdomną 

 Zamieszkuję w lokalu z byłym małżonkiem/ą 

 Zamieszkuję w lokalu nie nadającym się na pobyt stały ludzi 

 

Zajmowane mieszkanie jest lokalem (komunalnym, służbowym, spółdzielczym, własnościowym, 

innym- wymienić jakim) 

……………………………………………………………………………………. 

Najemcą, właścicielem lokalu jest (osoba fizyczna, prawna, krewny np. ojciec, brak itd.) 

…………………………………………………………………………………..... 

Pow. użytkowa lokalu …………….., w tym: 

Liczba pokoi ……………………………… 

 Kuchnia  

 Łazienka  

 Przedpokój 

 

Położenie lokalu (np. piętro, poddasze): 

……………………………………………………………………………………. 

Wyposażenie lokalu: 

 Instalacja wodociągowa 

 Instalacja kanalizacyjna 

 Instalacja gazowa 

 Łazienka 

 Wc poza lokalem 

 

W lokalu zamieszkują (podać liczbę osób) …………………………………………… 

Stosunki społeczne w miejscu zamieszkania: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 
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5. Oświadczenia: 

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

własnoręcznym podpisem potwierdzam:  

• prawidłowość danych zamieszczonych w niniejszym wniosku 

• że nie posiadam tytułu prawnego do lokalu, w którym mogłabym zaspokajać potrzeby 

mieszkaniowe 

• że wskazane do wspólnego zamieszkiwania osoby (członkowie gospodarstwa domowego)  

nie posiadają tytułu prawnego do lokalu, w którym mogliby zaspokajać potrzeby mieszkaniowe 

• że w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem złożenia wniosku nie dokonałem/am zbycia prawa 

do lokalu, budynku mieszkalnego, innej nieruchomości  lub jego/ jej części. 

➢ Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/na o konieczności dokonywania aktualizacji 

złożonego wniosku w przypadku zaistnienia zmian w mojej sytuacji mieszkaniowej, 

materialnej, rodzinnej, zdrowotnej oraz osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania  

w terminie 2 miesięcy od dnia zaistnienia zmian. 

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

danych osobowych z 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 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. 

 

UWAGA !!!  Do wniosku należy załączyć: 

1. Deklarację o wysokości dochodów (o której mowa w art. 21 b ust. 2 ustawy z dnia  

21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy  

i zmianie kodeksu cywilnego) 

2. Oświadczenie o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego  

(o której mowa w art. 21 b ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw 

lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego) 

 

BRAK DANYCH ZAWARTYCH WE WNIOSKU W TYM BRAK WYMAGANYCH 

ZAŁĄCZNIKÓW UNIEMOŻLIWI PRAWIDŁOWE ROZPATRZENIE WNIOSKU. 

 

 

 

……………………………….. 

(podpis wnioskodawcy) 


