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……………………………………………………………     Nr sprawy ……………………………     
(imię i nazwisko wnioskodawcy/ców) 

……………………………………………………………  

(Adres) 

……………………………………………………………  

                          (Telefon kontaktowy)     Zakład Gospodarki   

        Mieszkaniowej    

        ul. Kolejowa 88   

        68-100 Żagań 

 

WNIOSEK O NAJEM LOKALU Z MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM. 

Przed wypełnieniem wniosku, proszę o dokładne zapoznanie się z jego treścią i uzupełnić go w sposób kompletny. Wnioski 

niekompletne oraz zawierające braki będą pozostawiane do rozpatrzenia do czasu ich uzupełnienia. 

1. Wnoszę o przydział lokalu, dla wymienionych osób: 

Lp
. 

Imię                             
i nazwisko 
 

Rok  
urodzenia 

Stosunek 
pokrewieństwa 
lub stosunek 
prawny do 
wnioskodawcy 

Czasookres 
zamieszkania/ 
zameldowania  

Stan 
cywilny 

Źródło utrzymania: 

Średni miesięczny 
dochód1             z 
3 miesięcy 
poprzedzających 
złożenie wniosku 

Pieczęć zakładu, 
podpis głównego 
księgowego itp. 
data 

1.    Od……………. 
Do……………. 
stałe/czasowe 

   

2.    Od……………. 
Do……………. 
stałe/czasowe 

   

3.    Od……………. 
Do……………. 
stałe/czasowe 

   

4.    Od……………. 
Do……………. 
stałe/czasowe 

   

5.    Od……………. 
Do……………. 
stałe/czasowe 

   

6.    Od……………. 
Do……………. 
stałe/czasowe 

   

Inne stałe dochody osób wyżej wymienionych wynoszą: ……… zł; i są uzyskiwane z tytułu: 

………………………………………………………………………………… (wymienić: praca zagraniczna, zasiłki, dodatki itp. wypełnia wnioskodawca). 

 
1 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 dochodów nie wlicza się zasiłków dla sierot zupełnych, 
zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w 
naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego. 
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2. Jednocześnie informuję (podkreślić właściwe): 

a) obecnie zajmowane mieszkanie jest lokalem: kwaterunkowym, służbowym, spółdzielczym, 

lokatorskim, własnościowym, innym, 

b) najemcą/właścicielem lokalu, w którym zamieszkuję jest:……………………………………………………………………, 

c) mieszkanie, które obecnie zamieszkuję położone jest w: budynku mieszkalnym, niemieszkalnym, 

przeznaczonym do rozbiórki (ze względu na stan techniczny lub pod inwestycje), 

d) mieszkanie, które obecnie zajmuję jest rozkładowe, przechodnie, 

e) mieszkanie, które obecnie zajmuję składa się z … pokoi o powierzchni każdego pokoju: 1 p.… m2, 2 p … 

m2, 3 p.… m2, 4 p. … m2, 5 p. … m2, oraz kuchni o powierzchni … m2, 

f) obecnie zajmowany lokal mieszkalny zajmuję: jako członek rodziny właściciela lokalu, wynajmuję od 

osób obcych, zajmuję bez tytułu prawnego, inne:………………………………………………………………………….…….., 

g) w obecnie zajmowanym lokalu zamieszkuję od: ……………………………………………………………………………………, 

h) osobami wspólnie ze mną zamieszkującymi są: 

Lp. Imię i nazwisko osoby wspólnie 

zamieszkującej 

Czasookres zameldowania pod 

wskazanym adresem od-do 

Zameldowanie 

stałe, czasowe 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

 

       ……………………………………………………………………… 

               podpis wnioskodawcy/ów 

3. Potwierdzam zgodność danych dotyczących warunków zamieszkania wnioskodawcy ubiegającego się 

o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Żagań o st. miejskim. 

data ……………………………………………………. Podpis administracji budynku: …………………………………………………….

  

4. Wniosek o przydział lokalu motywuję następująco: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 Kodeksu karnego) oświadczam, iż nie 

posiadam jak również osoby wymienione w niniejszym wniosku, jako współwnoszący o przydział lokalu nie posiadają:                      

1. tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego, domu (spółdzielczego, komunalnego, prywatnego najmu, prywatnej 

własności niż wyżej wymienione,                                        

2. działki budowlanej lub innej nieruchomości, której sprzedaż mogła by dostarczyć mi środków finansowych niezbędnych 

do zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych we własnym zakresie,                            

3. ruchomości, której sprzedaż mogła by dostarczyć mi środków finansowych niezbędnych do zabezpieczenia potrzeb 

mieszkaniowych we własnym zakresie,                                                    

4. środków pieniężnych uzyskanych w wyniku podziału majątku, z których mogłabym/mógłbym zaspokoić potrzeby 

mieszkaniowe we własnym zakresie (dot. również współmałżonka). 

       ………………………………………………………………………… 

         podpis wnioskodawcy/ów / data 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

podpis wszystkich osób pełnoletnich występujących                       

z wnioskodawcą o przydział lokalu / data 

5. Do wniosku dołączono (proszę wymienić wszystkie załączone dokumenty): 

1……………………………………………   2…………………………………………………             3………………………………………………….. 

4……………………………………………   5…………………………………………………             6………………………………………………….. 

7……………………………………………   8…………………………………………………             9………………………………………………….. 
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Wypełnia organ rozpatrujący: 

6. Opinia Społecznej Komisji Mieszkaniowej: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Sposób załatwienia wniosku 

Po rozpatrzeniu wniosku: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

o przydział mieszkania z zasobu Gminy Żagań o st. miejskim, postanowiono: 

1. Objąć wnioskodawcę wraz z wymienionymi niżej osobami: 

1……………………………………………   2…………………………………………………             3………………………………………………….. 

4……………………………………………   5…………………………………………………             6………………………………………………….. 

7……………………………………………   8…………………………………………………             9………………………………………………….. 

Listą przydziału mieszkań z mieszkaniowego zasobu gminy Żagań 20.. pod Lp. ……………………… 

8. Uwagi, adnotacje: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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


