
Załącznik 
do uchwały Nr XXX/229/2013 
Rady Miasta Łańcuta 
z dnia 24 września 2013 r. 

 
 
 
 
..................................................................................                                      Data  wpływu 
 Imię i nazwisko, stan cywilny 
 
….............................................................................. 
  ulica, nr domu, nr lokalu 
 
….............................................................................. 
  kod pocztowy, miejscowość 
 
 
 

W N I O S E K    M I E S Z K A N I O W Y 
 

Wykaz osób ubiegających się wraz z wnioskodawcą o przyznanie lokalu mieszkalnego: 
 

Lp. Imię  i  nazwisko  Rok urodzenia Pokrewieństwo 

    

    

    

    

    

    

    

    

 
A. Dane o wnioskodawcy i osobach wspólnie z nim zamieszkujących 
                         (Potwierdza Urząd Stanu Cywilnego w Łańcucie) 
 
1. Wnioskodawca, osoby ubiegające się wspólnie z wnioskodawcą oraz pozostałe osoby 
 zameldowane przy ul. …........................................................................................................ 
 

Lp. Imię  i  nazwisko  Data 
urodzenia 

Data zameldowania 
na pobyt stały 

Pokrewieństwo         
z wnioskodawcą 

Potwierdzenie                   
przez USC 

      

      

      

      

      

      

      

      



2.  Osoby wymienione w p-cie 1 faktycznie zamieszkujące z wnioskodawcą: ….................... 

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

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

B.  Dane o dochodach. 
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o dochodach z okresu 12-tu miesięcy 
poprzedzających datę złożenia wniosku osiągniętych przez wnioskodawcę oraz osoby 
ubiegające się wraz z nim o wynajem mieszkania. 
Za dochód uważa się wszelkie przychody pomniejszone o koszty ich uzyskania (dochód 
brutto). W przypadku dochodów, od których odliczane są koszty ryczałtowe ich 
uzyskania, dochód ustala się po odliczeniu tych kosztów. 
Wysokość dochodów potwierdza zakład pracy, Powiatowy Urząd Pracy, ZUS,MOPS. 
 
…....................................................................................................................................... 
(Średni dochód  miesięczny w przeliczeniu na 1 osobę – na podstawie przedłożonych 
zaświadczeń wypełnia MZB). 
 
 

C.  Opis i stan techniczny zajmowanego przez wnioskodawcę lokalu. 
      (Uzupełnia i potwierdza zarządca lub administrator budynku, w którym zamieszkuje 
        wnioskodawca) 
 
1. Najemcą /właścicielem lokalu mieszkalnego, w którym zamieszkuje wnioskodawca jest 
    Pan/Pani (w przypadku braku tytułu prawnego należy podać przyczynę): 

   …............................................................................................................................................ 
   na podstawie umowy najmu, decyzji administracyjnej, prawa własności* z dnia 

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

2. Lokal wyposażony jest w następujące instalacje: 
    wodną, kanalizacyjną, gazową, c.o. (właściwe podkreślić). 
 
3. Mieszkanie o powierzchni użytkowej …........................m2  składa się z .............. pokoi  

    każdy o powierzchni: I …........m2, II  ….........m2 , III ….........m2 ,    IV  …......... m2. 

    Powierzchnia mieszkalna ogółem …..............m2. 

Potwierdzam zgodność danych dotyczących warunków zamieszkania wnioskodawcy 
składającego niniejszy wniosek. 
 
                                                 …........................................................................................... 
                                                 (data, pieczątka i podpis zarządcy lub administratora budynku) 
 
 

D. Dane współmałżonka zameldowanego w innym lokalu. 
      (należy wypełnić w przypadku oddzielnego zamieszkiwania małżonków) 
 
1. Mieszkanie jest lokalem gminnym, spółdzielczym – lokatorskim, spółdzielczym – 

    własnościowym, innym (jakim?) …............................................................................ 



2. Adres: 

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

3. Właścicielem,członkiem spółdzielni, najemcą lokalu mieszkalnego w którym 
     zamieszkuje/zameldowany jest współmałżonek wnioskodawcy jest Pan/Pani 
     …............................................................................................................................... 
     na podstawie umowy najmu, decyzji administracyjnej, prawa własności* z dnia 

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

4. Powierzchnia  pokoi: I ….........., II …............, III ….............., IV …................ 

    Powierzchnia użytkowa …................................. 

    Powierzchnia mieszkalna ….............................. 

 

                                                 …........................................................................................... 
                                                       (data, pieczątka i podpis zarządcy lub administratora budynku) 
 
Dane dotyczące miejsca stałego zameldowania współmałżonka wnioskodawcy 
potwierdzone przez odpowiedni Wydział  Spraw Obywatelskich. 
 

Lp. Imię  i  nazwisko  Data 
urodzenia 

Data zameldowania 
na  pobyt  stały 

Pokrewieństwo         
z wnioskodawcą Potwierdzenie                    

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 
E. Załączniki do wniosku mieszkaniowego. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

 
Oświadczam, że ani ja ani współmałżonek nie posiadamy mieszkania ani budynku 
mieszkalnego oraz działki budowlanej na terenie Łańcuta  bądź kraju. 
 
…....................................................................... 
Data  i podpis wnioskodawcy 
 
* niepotrzebne skreślić 


