
 

Data złożenia wniosku 

( pieczątka wpływu z dziennika korespond.) 

 

 

WNIOSEK 

o zawarcie umowy najmu lokalu 

na czas nieoznaczony, socjalnego ( niepotrzebne skreślić ) 

 

Wnioskodawca : ………………………………………………………………………………. 

( w przypadku małżeństwa podać oboje małżonków ) 

 

Adres, adresy zamieszkania: 1) ………………………………………………………………. 

                                       

                                                  2) ……………………………………………………………… 

 Miejscem zamieszkania jest miejsce stałego zameldowania. 

Jeśli małżonkowie zameldowani są oddzielnie podać obydwa adresy. 

 

 

Skład gospodarstwa domowego wnioskodawcy : 

( podać wszystkie osoby, które zamieszkują razem z wnioskodawcą w najętym lokalu ) 

 

Lp. Nazwisko i imię Stopień pokrewieństwa Data urodzenia 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

 

( w przypadku, gdy w skład gospodarstwa domowego wchodzą osoby niepełnosprawne, 

podać stopień niepełnosprawności – grupę inwalidzką oraz imię i nazwisko tej osoby ) 

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



Uzasadnienie : 

Planowane małżeństwo ………………….                   Mieszkanie za małe ……………… 

Rozwód lub separacja ……………………                   Mieszkanie za duże ……………… 

Mieszkanie wynajmowane ………………                   Mieszkanie niewygodne …………. 

Współzamieszkiwanie z rodzicami ……...                   Zbyt wysoki czynsz ……………… 

Eksmisja …………………………………                   Inne ( podać ) …………………….. 

 

Dane dotyczące lokalu 

( wypełnić obydwie rubryki, gdy małżonkowie zameldowani są oddzielnie ) 

 Wnioskodawczyni Wnioskodawca 

Ilość izb mieszkalnych  

 

  

Powierzchnia użytkowa lokalu   

Powierzchnia mieszkalna lokalu   

Jestem właścicielem mieszkania   

Mieszkanie komunalne   

Jestem lokatorem OSM   

Jestem lokatorem w sektorze 

prywatnym 

  

Jestem lokatorem innej jednostki 

organizacyjnej ( jakiej) 

  

Mieszkam z rodzicami 

właścicielami budynku lub 

mieszkania 

  

Mieszkam z rodzicami lokatorami 

(jakiego budynku lub mieszkania) 

  

Inny rodzaj zamieszkiwania (jaki)   

Miesięczny czynsz (bez świadczeń)   

Wyposażenie mieszkania (woda, 

kanalizacja, łazienka, ubikacja, 

centr. Ogrzewanie ) 

  

Ilość osób zameldowanych w 

lokalu 

  

 

Oświadczam, że zostałem(-łam) pouczony(-na) o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 6 w 

zw. Z art. 233 § 1 Kodeksu karnego za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

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

          ( miejscowość, data )                                                                      ( podpis ) 



Poświadczenie płatności czynszu ( wypełnia właściciel lub zarządca ) 

 

 Małżonka 

Adres  

Powierzchnia użytkowa  

Główny najemca (imię i nazwisko) 

Lub właściciel budynku 

 

Rodzaj umowy najmu  

Początek okresu zamieszkiwania  

Wysokość czynszu  

 

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

                                                                                (data, podpis i pieczęć właściciela lub zarządcy) 

Zalega stale ………………….. 

Zalega okresowo …………….. 

Wysokość zaległości ………… 

 

Poświadczenie płatności czynszu ( wypełnia właściciel lub zarządca ) 

 

 Małżonka 

Adres  

Powierzchnia użytkowa  

Główny najemca (imię i nazwisko) 

Lub właściciel budynku 

 

Rodzaj umowy najmu  

Początek okresu zamieszkiwania  

Wysokość czynszu  

 

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

                                                                              (data, podpis i pieczęć właściciela lub zarządcy) 

 

Zalega stale ………………….. 

Zalega okresowo …………….. 

Wysokość zaległości ………… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


