Urząd Miejski w Głownie
ul. Młynarska 15
95-015 Głowno
………………………………………..
imię i nazwisko wnioskodawcy

……………………………………….
……………………………………….
adres zamieszkania

WNIOSEK
o przydział: lokalu mieszkalnego, lokalu socjalnego,
1) Dla niżej wymienionych osób:
1. ………………………………………………………………………………………................
Nazwisko i imię

data urodzenia

stosunek do wnioskodawcy

2. ………………………………………………………………………………………................
3. ………………………………………………………………………………………................
4. ………………………………………………………………………………………................
5. ………………………………………………………………………………………................
6. …………………………………………………………………………………………………
7. …………………………………………………………………………………………………

2) wymienione osoby mieszkają pod wskazanym adresem od dnia:
Wnioskodawca ………………………..……………….. data zameld.
poz. 1 …………………………………..………………. data zameld. ………………………
poz. 2 …………………………………………..………. data zameld ………………………
poz. 3 ………………………………………………..…. data zameld ………………………
poz. 4 ……………………………………………..……. data zameld………………………
poz. 5 …………………………………………..………. data zameld ………………………
poz. 6 …………………………………………..………. data zameld ………………………
poz.7………………………………………………..data zameld……………………….

/ potwierdzenie Ref. Spraw Obywatelskich
Kto jest najemcą /właścicielem /lokalu …………………………………………………………….
Tytuł prawny do zajmowania lokalu/decyzja, umowa najmu i data jego wydania /…………………….
……………………………………………………………………………………………………………

3) Dane o lokalu zajmowanym przez wnioskodawcę :
Powierzchnia użytkowa ………………m2 powierzchnia łączna pokoi …………………..m2
Wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne : woda, wc, łazienka, ogrzewanie centralne, ogrzewanie
piecowe .

…………………………………….
(podpis wnioskodawcy)

……………………………………………….
(potwierdzenie adm. lub właściciela domu)

4) Adres zamieszkania współmałżonka, o ile małżonkowie nie posiadają wspólnego miejsca
zameldowania ………………………………………………………………………………..
5) Imię i Nazwisko współmałżonka …………………………………………………………
6) Kto jest najemcą lub właścicielem lokalu zajmowanego przez współmałżonka…………
……………………………………………………………………………………………….
7) Ilość zameldowanych osób w miejscu zamieszkiwania współmałżonka ………………..
1……………………………………………………………………………………………..
imię i nazwisko
rok urodzenia
stosunek pokrewieństwa
2…………………………………………………………………………………………….
3…………………………………………………………………………………………….
4…………………………………………………………………………………………….
5…………………………………………………………………………………………….
/potwierdzenie Ref. Spraw Obywatelskich/
8) Dane o lokalu, w którym zameldowany jest współmałżonek :
Powierzchnia łączna lokalu ……………m2,powierzchnia pokoi łącznie ………………m2
Wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne: woda, wc, łazienka, centralne ogrzewanie

……………………………..
Podpis współmałżonka

……………………………….
potwierdzenie adm. lub właściciela

9) Łączne dochody brutto osób zamieszkujących na stałe w lokalu, z którego wnioskodawca
ubiega się o przydział odrębnego lokalu mieszkalnego za okres trzech miesięcy
poprzedzających datę złożenia wniosku, wg załączonych
dokumentów- wynoszą
………………………. zł, z czego na 1 osobę przypada …………………….. zł.

10) Uzasadnienie wniosku
………………………………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

11) Wnioskodawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku
i dołączonych załączników do wniosku.

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

* 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 świadczeń pomocy materialnej dla uczniów dodatków dla
sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie
dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych
świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego oraz
zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów,
rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r

Oświadczenie wnioskodawcy:
a) oświadczam, że ani ja ani mój współmałżonek nie jesteśmy właścicielami lub
współwłaścicielami domów jednorodzinnych, domów mieszkalnych bądź innych jeszcze
lokali mieszkalnych,
b) w związku z art. 23 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych ( Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oświadczam, że wyrażam zgodę na
przetwarzanie przez Urząd Miejski w Głownie , w celach związanych z jego działalnością, w
systemach informatycznych, wykazach i innych zbiorach ewidencyjnych, moich danych
osobowych podanych przeze mnie w związku z ubieganiem się o lokal mieszkalny lub
socjalny.

……………………………………………..

