Znak Sprawy: ……………………………………….
(wypełnia pracownik urzędu)

1. Wniosek

Nr ........................................ o wynajęcie lokalu mieszkalnego

( wypełnia pracownik Urzędu)

a) wynajęcie lokalu, lokalu socjalnego, lokalu o obniżonym standardzie*
*Niepotrzebne skreślić

2. Aktualizacja wniosku nr ...................... o wynajęcie lokalu mieszkalnego
(wypełnia wnioskodawca)

I. Informacje o osobach ubiegających się o wynajęcie lokalu.
I. 1. Dane wnioskodawców:
l.p

Imię i nazwisko

data urodzenia

stan cywilny

adres zamieszkania

Data zamieszkania na
terenie gminy Żychlin

1.

2.

3.

( wyjaśnienie: należy wpisać osoby, z którymi będzie zawarta umowa najmu. W przypadku osób pozostających w związku
małżeńskim należy wpisać dane obydwojga małżonków)

I.2. Dane pozostałych członków gospodarstwa domowego zgłaszanych do wspólnego
zamieszkania :
l.p

Imię i nazwisko
adres zamieszkania

data urodzenia

stan cywilny

Data zamieszkania na

pokrewieństwo

terenie gminy Żychlin

z wnioskodawcą
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

II. 1. Dane o sytuacji wnioskodawcy wymienionego w pkt 1 tabeli I.1.
II. 1.1. Adres lokalu
........................................................................................................................
II. 1.2. Informacja o tytule prawnym przysługującym wnioskodawcy w odniesieniu do lokalu *
najem / podnajem /najem lokalu socjalnego / najem pomieszczenia tymczasowego /
użyczenie / służebność mieszkania / własność lub współwłasność / lokatorskie prawo do
lokalu w zasobach spółdzielni mieszkaniowej / własnościowe prawo do lokalu w zasobach
spółdzielni mieszkaniowej / lokal zajmowany bez tytułu prawnego / jako członek
gospodarstwa domowego osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu / inne
........................................................................................
Niepotrzebne skreślić *

Kryteria
II. 1.3. Oświadczam, że nieprzerwanie zamieszkuję na terenie Gminy Żychlin
od dnia .................................... roku
( dotyczy aktualizacji wniosku)
Liczba punktów ........................
(wypełnia Komisja Mieszkaniowa

II. 1.4. Okres oczekiwania wnioskodawcy na wynajęcie lokalu z zasobów komunalnych
Gminy Żychlin ……………………….. lat
( dotyczy aktualizacji wniosku)
Liczba punktów ........................
(wypełnia komisja Mieszkaniowa)

II. 1.5. Oświadczam, że jestem wychowankiem placówki opiekuńczo - wychowawczej tj.
domu dziecka, rodziny zastępczej – TAK / NIE *
Niepotrzebne skreślić *

II. 1.6. Oświadczam, że ja lub osoby wymienione w tabeli I.2 są osobami niepełnosprawnymi:
a) w stopniu lekkim – TAK / NIE*
b) w stopniu znacznym – TAK / NIE *
c) w stopniu umiarkowanym – TAK / NIE *
Niepotrzebne skreślić *
liczba punktów ........................
(wypełnia Komisja Mieszkaniowa)

II. 1.7. Udokumentowane przypadki przemocy w rodzinie.
TAK / NIE *
Niepotrzebne skreślić *
Liczba punktów ........................
(wypełnia Komisja Mieszkaniowa)

II. 1.8. Faktyczne zamieszkiwanie z byłym małżonkiem
TAK / NIE *
Niepotrzebne skreślić *

liczba punktów ........................
(wypełnia Komisja Mieszkaniowa)

II. 1.9. Oświadczam, że wychowuję dziecko w wieku do 18 - TAK / NIE *
liczba punktów ........................
(wypełnia Komisja Mieszkaniowa)

II. 1.10.
a) Przebywanie w schroniskach lub innych miejscach nie będących lokalami mieszkalnymi
TAK / NIE*
b) osoba bezdomna lub rodzina bezdomna TAK/NIE*
niepotrzebne skreślić*

Liczba punktów ........................
(wypełnia Komisja Mieszkaniowa)

II. 1.11. Wyposażenie techniczne lokalu:
a) instalacja wodociągowa – TAK / NIE *
b) instalacja kanalizacyjna– TAK / NIE *
c) w lokalu brak jest łazienki, istnieje tylko wc – TAK / NIE *
d) wc znajduje się poza lokalem – TAK / NIE *
liczba punktów ........................
((wypełnia Komisja Mieszkaniowa)

II. 1.12. Wspólne zamieszkiwanie w lokalu w charakterze członka rodzinny
w którym powierzchnia pokoi przypadającej na osobę uprawnioną wynosi:
a) do 3 m2 *
b) od 3,1 m2 – 4 m2*
c) 4,1 m do 5 m2 *
d) podnajemca całego lokalu*
e) podnajemca części lokalu*
właściwe podkreślić *
liczba punktów ........................
( wypełnia Komisja Mieszkaniowa

Punkty ujemne
II. 1.13.
1) Zbycie prawa własności lub najmu (poza najmem okazjonalnym) TAK / NIE *
2) Dobrowolne wymeldowanie się lub wymeldowanie decyzją administracyjną z uwagi
na nie zamieszkanie TAK / NIE *
3) Istniejące warunki mieszkalne powstały w związku zamianą mieszkania na mniejsze lub
o obniżonym standardzie TAK / NIE *
4) Dewastacja mieszkania lub wykroczenie w sposób rażący, uporczywy przeciwko
porządkowi domowemu TAK / NIE *
niepotrzebne skreślić *

Liczba punktów ........................

II.1.14 Sytuacja materialna
1) dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie wieloosobowej wynosi:
- do 30 % najniższej emerytury
- od 31 % do 50 % najniższej emerytury
- od 51 % do 75 % najniższej emerytury;
2) dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie jednoosobowej wynosi:
- do 60 % najniższej emerytury
- od 61 % do 95 % najniższej emerytury
- od 96 % do 125 % najniższej emerytury
Liczba punktów ……………………………………..
(wypełnia Komisja Mieszkanio0wa)

UZASADNIENIE WNIOSKU
.......................................................................................................................
……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..

Łączna liczba przyznanych punktów

………...........

Wymagane załączniki:
1. Zaświadczenie wnioskodawcy oraz osób zgłaszanych do wspólnego zamieszkiwania
o dochodach uzyskanych w okresie 3 m-cy poprzedzających datę złożenia wniosku
odpowiednio udokumentowane ( zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach )

Dochód – należy przez to rozumieć 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, osiągnięte przez wszystkich członków gospodarstwa domowego w
okresie trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku o
najem lokalu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,
dodatku 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 oraz dodatku mieszkaniowego i energetycznego.
2. Orzeczenia potwierdzające niepełnosprawność lub zaświadczenie uprawniające do
otrzymania zasiłku pielęgnacyjnego
3. Zaświadczenie potwierdzające pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
Domach Dziecka, rodzinach zastępczych
4. Pismo z MOPS o przebywaniu w schronisku dla bezdomnych
5. Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
nakazująca wyłączenie obiektu lub lokalu z użytkowania
6. Dokument potwierdzający przemoc, awanturnictwo, znęcanie się fizyczne
i psychiczne oraz inne odchylenia patologiczne
7. Inne dokumenty potwierdzające dane w złożonym wniosku
Wykaz dokumentów załączonych do wniosku:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

7. ……………………………………………………………………………….
Adres do korespondencji oraz telefon kontaktowy
………………………………………………………………………………………
Oświadczam , że:
a) ja / mój małżonek / osoba pozostająca faktycznie we wspólnym pożyciu / inna osoba
zgłoszona do wspólnego zamieszkiwania* nie posiadamy/posiadamy* tytuł prawny do
innego lokalu tj.
....................................................................................................................................................
( położenie lokalu)

( niepotrzebne skreślić)

b) ja / mój małżonek / osoba pozostająca faktycznie we wspólnym pożyciu / inna osoba
zgłoszona do wspólnego zamieszkiwania* w okresie ostatnich 5 lat przed dniem złożenia
wniosku zbyli / nie zbyli* odpłatnie lub nieodpłatnie posiadany tytuł prawny albo zrezygnowali
z niego, (wyjaśnienie: przez tytuł prawny należy rozumieć prawo własności, współwłasności
lokalu lub własności, współwłasności, użytkowania wieczystego lub współużytkowania
wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem, w którym znajduje się co najmniej
jeden lokal mieszkalny, lokatorskie i własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu
mieszkalnego, umowę najmu lokalu mieszkalnego w zasobie mieszkaniowym lub w
zasobach towarzystwa budownictwa społecznego albo umowę w sprawie partycypacji w
kosztach budowy lokalu mieszkalnego, bez względu na miejsce położenia lokalu lub
nieruchomości)
(* niepotrzebne skreślić)

c) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu określonym w art.23
ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997
roku Nr 133, poz. 883 z późn. zm.), w tym do ich udostępniania innym wnioskodawcom
ubiegającym się o zamianę lokalu** (dotyczy tylko osób ubiegających się o zamianę lokalu).
Potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w niniejszym
wniosku i jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że podanie nieprawdziwych danych lub
zatajenie istotnych dla oceny wniosku skutkuje odpowiednio odmową wpisu do rejestru albo
skreśleniem z rejestru
......................................................................................
(data i podpis wnioskodawcy)

Wniosek nie podlega ocenie według systemu punktowego na podstawie załącznika Nr 1
do Uchwały Nr XLVI/256/14 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie:
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Żychlin
oraz podnajmowania lokali wynajmowanych przez Gminę Żychlin od innych właścicieli.

Podpisy Komisji Mieszkaniowej dokonującej weryfikacji wniosku
1)……………………………………………………

……………………..

2)……………………………………………………

……………………..

3)……………………………………………………

…………………….

4)……………………………………………………

…………………….

Żychlin, dnia …………………………………

