
..................................................... 
   (Imię i nazwisko wnioskodawcy) 

 

.................................................... 
    (Adres stałego zameldowania) 

 

.................................................... 
(Adres stałego miejsca pobytu) 

 

.................................................... 
                      (Telefon) 
 

       Gmina Sucha Beskidzka 

       ul. Mickiewicza 19 

       34-200 Sucha Beskidzka 

 

 

 

Wniosek o wynajem lokalu mieszkalnego/socjalnego
*
 z zasobu lokalowego  

Gminy Sucha Beskidzka 

 

 

 Proszę o wynajęcie lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sucha Beskidzka dla niżej 

wymienionych osób : 

 

Imię i nazwisko Data urodzenia Stosunek                 

do 

wnioskodawcy 

Źródło 

utrzymania : 
Przeciętne 

wynagrodzenie 

m-czne brutto             

z ostatnich 3 

miesięcy, renta, 

emerytura 

Data, pieczęć 

zakładu pracy             

i podpis 

głównego 

księgowego 

  wnioskodawca   

     

     

     

     

Ponadto w okresie ostatnich trzech miesięcy uzyskałem dochód z tytułu ……………………... 

……………………………………………………… w wysokości ………………………….... 

(słownie : ……………………………………………………………………………….) brutto. 

Dochody stałe osób wymienionych wyżej wynoszą  : .......................................... zł 
(wypełnia wnioskodawca). 

 

Dochody razem : .................................... zł, z czego przypada na jednego członka rodziny : 

......................... zł. 
-1- 



Prośbę swą motywuję następująco : ......................................................................................... 

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

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

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

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

 

Jednocześnie informuję : 

 

I. Jestem właściciele/współwłaścicielem lokalu mieszkalnego/domuznajdującego się …... 

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

……………………………………………o powierzchni ………………………….……….m
2
 

składającego się …………………………………………………………………………...…… 

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

Powyższe dane zostają potwierdzone na postawie następujących dokumentów : …………….. 

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

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

II. Właścicielem mieszkania, w którym zamieszkuję jest : ......................................................... 

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

1. Osobami zamieszkałymi dotychczas ze mną są osoby wymienione lp. ............ w  powyższej  

 

tabeli oraz osoby : ........................................................................................................................ 

 

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

 

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

 

2. Zajmowane obecnie mieszkanie jest lokalem  : ....................................................................... 

 

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

 

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

 

3. Mieszkanie : 

a/ położone jest w lokalu mieszkalnym / niemieszkalnym * ....................................................... 

 

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

 

b/ jest rozkładowe – przechodnie * 

 

c/ składa się z .................. pokoi oraz kuchni o powierzchni : ...................m
2
.                                           

Powierzchnia poszczególnych pokoi kształtuje się następująco : 1 pokój - ............m
2
, 2 pokój 

- ...............m
2
, 3 pokój ..............m

2
, 4 pokój - ............. m

2
, 5 pokój - ..............m

2
. 

d/ obejmuje powierzchnię użytkową : ................... m
2
. 
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4. Mieszkanie zajmowane jest : 

a/ samodzielnie, 

b/ wspólnie w następujący sposób : 

 

Lp. Powierzchnia Imię i nazwisko 

najemcy 

Liczba osób 

zamieszkałych 

Uwagi 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

 

 

Kuchnia użytkowana jest samodzielnie – wspólnie * przez : ...................................................... 

 

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

 

 

6. Mieszkanie położone jest na parterze/ ............... piętrze i jest wyposażone w instalację 

wodną, kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania, ciepłą wodę, w.c., łazienkę * 

 

 

7. Okres zamieszkania w lokalu : ................................................................................................. 

 

 

Oświadczam, że zgodnie zustawą zdnia 29sierpnia 1997r. oochronie danych osobowych tj. 

(Dz.U.z2002r. nr 101, poz. 926ze zm.), wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie 

iopublikowanie danych osobowych wcelu realizacji wniosku mieszkaniowego. 

 

 

 

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

         (podpis wnioskodawcy) 

 

Potwierdzam zgodność danych dotyczących warunków zamieszkania wnioskodawcy 

ubiegającego się o wynajem lokalu. 

 

 

 

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

        (podpis właściciela lokalu) 
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Oświadczenie dotyczące stanu majątkowego wnioskodawcy 

 

W związku z prośba o wynajęcie lokalu mieszkalnego/socjalnego z zasobu Gminy Sucha 

Beskidzka oświadczam, że : 

1. Obecnie pracuję/nie pracuję i zarabiam zł brutto …………………………………................ 

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

2. Prowadzę działalność gospodarczą (jaką) …………………………………………………… 

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

3. Posiadam gospodarstwo rolne o powierzchni ………….m
2
. 

4. Posiadam ruchomości (jakie, wartość): 

1/ gruntowe : ………………………………………………………………………………… 

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

2/ budynkowe : ……………………………………………………………………………… 

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

3/ ruchomości : 

    - pojazdy (marka, rok produkcji, nr rejestracyjny, wartość szacunkowa)  : …………………….. 

      …………………………………………………………………………………………… 

      …………………………………………………………………………………………… 

    - wyposażenie mieszkania/domu ( w tym antyki, obrazy) : ………………………………… 

      …………………………………………………………………………………………… 

      …………………………………………………………………………………………… 

      …………………………………………………………………………………………… 

      …………………………………………………………………………………………… 

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

5. Posiadam zasoby pieniężne (oszczędności, papiery wartościowe itp. ) wysokość nominalna 

w zł ………………………………………………………………………………………….. 

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

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

6. Ponoszone miesięczne koszty(należy dołączyć dokumenty potwierdzające wydatki): 

1/ koszty utrzymania mieszkania/domu  

- energia elektryczna ………………………………………………………………………... 

- telefon………………………………………………………………………………………. 

- wyżywienie………………………………………………………………………………… 

- opał…………………………………………………………………………………………. 
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- inne…………………………………………………………………………………………. 

2/ spłata kredytów i alimentów ……………………………………………………………... 

3/ koszty szkoleń, szkoły itp. ………………………………………………………………... 

4/ koszty ponoszone na leczenie ……………………………………………………………. 

7. Inne informacje : ……………………………………………………………………………. 

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

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

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

8. Załączniki : ………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

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

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

 

Oświadczam, że znana jest mi treść art. 233 § 1 Kodeksu karnego o odpowiedzialności 

karnej za podanie nieprawidłowych danych lub zatajenie prawdy. 

 

 

 

 

 

             …………………………………………………….. 
     (własnoręczny podpis osoby składającej oświadczenie) 
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Sposób załatwienia wniosku.  

 

Po rozpatrzenia wniosku .............................................................................................................. 

O wynajem lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sucha Beskidzka, postanowiono ; 

 

1. Objąć wnioskodawcę wraz z wymienionymi niżej osobami : 

 

1/ ................................................................  5/ ................................................................ 

 

2/ ................................................................  6/ ................................................................ 

 

3/ ................................................................  7/ ................................................................ 

 

4/ ................................................................  8/ ................................................................ 

 

i umieścić w wykazie osób ubiegających się o wynajem lokalu na rok ............. 

 

 

 

 

 

* - niepotrzebne skreślić 
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