
Poręba, dnia …...........-20....r 

 

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

 

…................................................ 
/nazwa ulicy, nr domu/nr mieszkania/ 

 

…................................................ 
/kod pocztowy, miejscowość/ 

 

…................................................ 
/nr telefonu/ 

 

BURMISTRZ MIASTA PORĘBA 

 

         42-480 Poręba 

         ul. Dworcowa 1 

 
 

WNIOSEK 

O WYNAJEM LOKALU WCHODZĄCEGO W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU 

GMINY PORĘBA 

 

 

1. Dane o wnioskodawcy i osobach wspólnie z nim ubiegających się o przydział lokalu wraz z informacją 

o otrzymywanych dochodach1. 

 

Lp. Nazwisko i imię Nr PESEL Data 

urodzenia 

Stosunek do 

wnioskodawcy 

Przeciętne miesięczne 

wynagrodzenie netto 

(udokumentowane) 

1    Wnioskodawca  

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na 

ubezpieczenie chorobowe określane w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych chyba, że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do 
dochodu nie są wliczane zasiłki pielęgnacyjne, zasiłki okresowe z pomocy społecznej, jednorazowe świadczenia w naturze z pomocy społecznej i dodatki 
mieszkaniowe. Dochód z gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 ha 
przeliczeniowego ogłaszanego przez Prezesa GUS 



 

2. Warunki w zamieszkiwanym obecnie lokalu mieszkalnym. 
/proszę wpisać odpowiednią wartość/ 

 

a) liczba zamieszkałych osób  [….], 

b) powierzchnia użytkowa lokalu [….]m2 

 

3. Opis i stan techniczny zamieszkiwanego przez wnioskodawcę lokalu mieszkalnego. 
/proszę wstawić X w odpowiednim miejscu/ 

 

a) Lokal klasyfikuje się jako: 

 [….] mieszkanie komunalne, 

 [….] mieszkanie osoby fizycznej, 

 [….] mieszkanie spółdzielcze własnościowe, 

 [….] mieszkanie spółdzielcze lokatorskie, 

 [….] inne............................................................ 

b.) Instalacje znajdujące się w mieszkaniu: 

 [….] wodna 

 [….] kanalizacyjna 

 [….] gazowa 

 [….] c.o. 

 [….] w.c. 

 [….] łazienka 

 

 

 

…..................................................................... 
/podpis właściciela lub zarządcy lokalu/ 

 

4.Wnioskodawca w okresie do 5 lat od daty złożenia wniosku zbył, zrezygnował lub utracił tytułu 

prawny do lokalu lub nieruchomości położonej na terenie Gminy Poręba. 

[....] Tak/[....] Nie 

 

5. Umotywowanie wniosku 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

6. Załączniki 

a) 

b) 

c) 

 

 

 

 

1).Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym określonych w art. 

27 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135) oraz że 

podane powyżej dane są prawdziwe co stwierdzam własnoręcznym podpisem. Zobowiązuje się również 

do aktualizacji wniosku w przypadku zmiany zawartych w nim danych. Ponadto wyrażamy zgodę na 

gromadzenie i przetwarzanie danych dotyczących wysokości zadłużenia czynszowego. 

 

2).Oświadczam że nie posiadam tytułu prawnego do innego lokalu lub budynku mieszkalnego lub posiadam 

tytuł prawny do lokalu lub jego części, lecz nie mogę w nim faktycznie zamieszkiwać. 
 

 

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

/ data i czytelny podpis wnioskodawcy/ 

 

 

 

 

Informacja 

 

1. Podstawa prawna: 

- uchwała nr XXVI/144/16 Rady Miasta Poręba z dnia 25 kwietnia 2016r. 

2. Tryb rozpatrzenia wniosku: 

- kompletny wniosek, po złożeniu w Urzędzie Miasta Poręba, podlega rozpatrzeniu przez Społeczną 

Komisję Mieszkaniową. 

- posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej odbywają się w zależności od potrzeb oraz ilości 

złożonych wniosków, nie rzadziej niż raz na kwartał. 

- o sposobie rozpatrzenia wniosku wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie. 

- w przypadku pozytywnego zaopiniowania wniosku wnioskodawca zostanie umieszczony na liście osób 

oczekujących na przydział lokalu, zgodnie z ilością przyznanych punktów. 

3. Wnioskodawca winien uzupełnić wniosek zgodnie ze stanem faktycznym, zwracając szczególną uwagę 

na prawidłowe uzupełnienie danych dotyczących: 

- wynagrodzenia (zaświadczenie o otrzymywanych dochodach/zaświadczenie o pozostawaniu w rejestrze 

osób bezrobotnych), 

- warunków mieszkaniowych w obecnym miejscu zamieszkiwania, 

- stanu zdrowia wnioskodawcy lub osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania (w przypadku 

niepełnosprawności), 

- stosunków społecznych w dotychczasowym miejscu zamieszkiwania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wszelkich informacji udziela Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 

tel. 32 67 71 203 

 


