
….............….....................................................................                                                           
      imię i nazwisko wnioskodawcy

….............….....................................................................
 adres: ulica, nr domu, nr mieszkania

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

tel. kontaktowy*…....................................................

          Namysłów, dnia …......................................................r.

 WNIOSEK  O  PRZYDZIAŁ  MIESZKANIA

Proszę  o  przydzielenie  lokalu  mieszkalnego/socjalnego* z  zasobów  Gminy  Namysłów
dla wymienionych osób:

Lp.
 

Imię i nazwisko
 

Rok urodzenia, 
data zameldowania

na pobyt stały

Stosunek do
wnioskodawcy

ŹRÓDŁO UTRZYMANIA

Przeciętne*
wynagrodzenie
brutto z 6 m-cy

pieczęć zakładu pracy, podpis
głównego księgowego, data

1

2

3

4

5

6

7

8

(wypełnia wnioskodawca): 

Inne dochody stałe osób wymienionych wyżej wynoszą …................................................................................................ zł.

Dochody razem:  …................................................................... zł., z czego na jednego członka rodziny starającego się o

przydział mieszkania przypada kwota ….............................................................................. zł.

* wynagrodzenie (suma z 6-ciu miesięcy dzielona przez 6)

* - niepotrzebne skreślić                  1



Prośbę swą  motywuję następująco: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Nie posiadam/posiadam tytuł/u* prawny/ego do innego mieszkania.

2. Zamieszkuję w lokalu mieszkalnym/własnościowym* w budynku przy ulicy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................
                                                                                                                /adres/

1. posiadając tytuł prawny do tego lokalu* 

2. na prawach sublokatora* 

3. w charakterze członka rodziny najemcy/właściciela* 

4. w charakterze właściciela lokalu/domu*, w którym:

najemcą/właścicielem* jest : …............................................................................................................................................................................

stopień pokrewieństwa : ….........................................................................................................................................................................................

3. Mieszkanie:

a) jest rozkładowe – przechodnie,*

b) składa się z pokoi …................... o powierzchni każdego pokoju: 1 …............ m2, 2 …............  m2,,

3  …..............   m2,  4  …...............   m2 oraz  kuchni  o  powierzchni  …...................  m2   obejmuje

powierzchnię użytkową …....................  m2. 

4. Mieszkanie położone jest na …............... piętrze i jest wyposażone w instalację wodną, kanalizacyjną,

gazową, elektryczną, centralne ogrzewanie miejskie i inne ..........................................

5. Okres zamieszkania w lokalu, z którego Pan/Pani stara się o przydział mieszkania z zasobów Gminy

Namysłów …...................................................................................................................................
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6. Wspólnie ze mną zamieszkuje/ą stale w/w lokalu/budynku* łącznie: ….................... osób tj.

a) samodzielnie b) wspólnie w następujący sposób:

Lp
Imię i Nazwisko osób 

zamieszkujących w lokalu Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

8

Kuchnia użytkowana jest samodzielnie – wspólnie przez: 

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

Oświadczenia  powyższe  składam  zgodnie  ze  stanem  faktycznym  i  ze  świadomością

o odpowiedzialności karnej.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zostałem/am poinformowany/a o zakresie

przetwarzania  moich  danych  i  zapoznałem/am  się  z  klauzulą  informacyjną  dotyczącą  przetwarzania

danych osobowych dostępną w siedzibie „ZAN” Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej zan-namyslow.pl

**  wyrażam zgodę na wykorzystywanie mojego nr telefonu w celach kontaktowych.

….................................................................
     podpis wnioskodawcy

Potwierdzam zgodność danych dotyczących warunków zamieszkania wnioskodawcy

ubiegającego się o przydział mieszkania.

..….............................................................
      podpis i pieczęć Zarządcy Budynku

                 
Opinia Komisji Mieszkaniowej o warunkach mieszkaniowych.

Wnioskodawca/czyni  złożył/a  wniosek  o  przydział  mieszkania,  w  którym  oświadczył/a,

że w gospodarstwie domowym zamieszkuje/ą …........ osób/osoba/y. Powierzchnia mieszkalna lokalu ustalona

podczas wizji lokalnej wynosi …........ m2, co w przeliczeniu na jedną osobę przypada …....... m2. 

Łączny dochód rodziny ….. - osobowej starającej się o przydział lokalu wynosi ….............................................zł.

brutto, z czego na jednego członka rodziny przypada …..................................... zł. 

Data: …...................................            …................…....................................................
                podpis Członków  Komisji Mieszkaniowej 
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Ponowne rozpatrzenie wniosku:

Po rozpatrzeniu wniosku z urzędu – na wniosek Pana/Pani  

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

postanowiono: 

 

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

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

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

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

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

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

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

Data …..................................... ….............................................................
    podpis

Adnotacje o decyzji w sprawie przydziału mieszkania.

1. Panu/Pani ….................................................................... zostało przydzielone mieszkanie 

kwaterunkowe, zakładowe, spółdzielcze, nr …...w domu nr ..........przy ul. …...........................................

kat. M …...................................... składające się z …............... izb o pow. użytkowej …..............m2

w tym pokoi o powierzchni …...................... m2. 

Decyzję o przydziale wymieniony otrzymał dnia …....................................................................................

2. Wniosek Pana/Pani …......................................................... o przydział mieszkania został załatwiony 

odmownie o czym wnioskodawcę powiadomiono pismem nr 

…....................................................................... z dnia …...................................................................

Data: …........................................... ….............................................................
                podpis
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