
Kalety, dnia……..…..20………...r
……………………………………………….      
          (imię i nazwisko wnioskodawcy)

……………………………………
               (adres zamieszkania)

………………………………………………..
                         (nr telefonu)

Urząd Miejski 
ul. Żwirki i Wigury 2

42-660 Kalety 

WNIOSEK O PRZYDZIAŁ MIESZKANIA

1. Proszę o przydzielenie mieszkania komunalnego/socjalnego dla wymienionych osób:

Inne dochody stałe osób wyżej wymienionych wynoszą …………… zł. Dochody razem ……………….. zł, 

z czego przypada na jednego członka rodziny ……………………… zł.
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Lp. Imię i Nazwisko Rok urodzenia

Źródło utrzymania

1 wnioskodawca
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Stosunek do 
wnioskodawcy

Przeciętne 
wynagrodzenie 

miesięczne 
brutto w okresie 

6 miesięcy

Pieczęć 
zakładu pracy; 

podpis 
głównego 

księgowego; 
data



Prośbę swą motywuję następująco:………………………………………………………………………………... 

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

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

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

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

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

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

Jednocześnie informuję:

1. Najemcą mieszkania, w którym zamieszkuję jest …………………………………………………………………

2. Osobami zamieszkałymi dotychczas ze mną są osoby wymienione pod lp………………………………………..

powyższej tabeli oraz osoby:………………………………………………………………………………………….

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

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

3. Zajmowane obecnie mieszkanie jest lokalem: kwaterunkowym, służbowym, spółdzielczym-lokatorskim, 
własnościowym, innym*)
4. Mieszkanie:

a) położone jest w budynku mieszkalnym, niemieszkalnym, przeznaczonym do rozbiórki (z uwagi na stan 
zagrożenia, pod inwestycje)*

b) składa się z …………………. pokoi o powierzchni każdego pokoju:

1 - …………………………..... m², 2- ………………….…………….. m², 3- ……………..………………….. m²,

4 - …………………………….. m², 5- …………………………m², oraz kuchni o powierzchni …………..…...m²,

c) obejmuje powierzchnię użytkową ……………………………….. m²

Potwierdzam zgodność danych dotyczących warunków zamieszkania wnioskodawcy ubiegającego się o przydział 
mieszkania.
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 …………………………..                                                                                                 …………………………...

   (Data wypełnienia wniosku)                                                                                                            (Podpis administracji domu)

Świadomy (a) odpowiedzialności karnej z art. 233 KK potwierdzam własnoręcznym podpisem prawidłowość 
danych zamieszczonych we wniosku.

…………………………….
         (Podpis wnioskodawcy)
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Opinia Społecznej Komisji mieszkaniowej:

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

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

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

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

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

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

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

 ……………………………..                                                          ………………………………………..   
   (Data)          (Podpis  komisji)

 

III Ponowne rozpatrzenie wniosku
Po ponownym rozpatrzeniu wniosku z urzędu – na wniosek*

Pana/i …………………………………………………………………………………………………………………

postanowiono…………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

(data wypełnienia)             (Podpis komisji)

* niepotrzebne skreślić

INFORMACJA
dot. dołączenia do wniosku wykazu dochodów u osób ubiegających się o przydział mieszkania
Należy odpowiednio: 
1) poświadczyć zarobek w zakładzie pracy (informacja na wniosku);
2) dołączyć aktualne:
- odcinki renty, emerytury;
- decyzje: świadczenia rodzinne, staż, alimenty, Powiatowy Urząd Pracy, MOPS itp.;
                                                                                                                                                                  
Wnioskodawca po rozwodzie lub separacji sądowej dołącza do wniosku wyrok sądowy.
Wdowiec (wdowa) dołącza do wniosku akt zgonu współmałżonka.
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