
PROJEKT 

 

ZARZĄDZENIE NR ……/VII/2015 

BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA 

z dnia ……………………… 

 

 

w sprawie ustalenia wzoru wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu z zasobu gminy 

Milanówek 

 

       Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r., poz. 379 i poz. 1072) oraz 

uchwały Nr ……….….…….. Rady Miasta Milanówka z dnia …………………… w sprawie 

ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 

Milanówek zarządzam, co następuje:  

 

§ 1. 

Ustalam wzór wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy 

Milanówek w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2. 

Przestaje obowiązywać wzór wniosku o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy 

Milanówek zaakceptowany przez Burmistrza Miasta Milanówka w dniu 28 czerwca 2011 r. 

 

§ 3. 

Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikowi, do kompetencji którego należy 

prowadzenie spraw lokalowych. 

 

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

        Burmistrz Miasta Milanówka 

 

                mgr inż. Wiesława Kwiatkowska 

 

 

 

 

 

 
Przygotowała: Ewa Tatarek 



 

Załącznik do zarządzenia Nr ………… 

Burmistrza Miasta Milanówka 

z dnia …………...…………………….. 

 

 

 

Milanówek, dnia …………………….. 
  

       

 

 

 

BURMISTRZ 

                     MIASTA  MILANÓWKA 

                  ul. Kościuszki 45 

               05 – 822  Milanówek 

 

 

W N I O S E K 

o najem lokalu: na czas nieoznaczony/oznaczony/socjalnego/ 

pomieszczenia tymczasowego/o zamianę
* 

 

 

I. Dane wnioskodawcy: 

 

1. Nazwisko i imię ………………………………………………………………………... 

2. Adres zamieszkania ……………………………………………………………………. 

3. Nr kontaktowy telefonu ……………………………………………………………….. 

 

      Oświadczam, że ubiegam się o najem lokalu dla niżej wymienionych osób: 

 
 

 

L.p. 

 

 

Nazwisko i imię 

 

Stosunek 

pokrewieństwa do 

Wnioskodawcy 

 

 

Numer 

Pesel 

Średni 

miesięczny 

dochód brutto z 

okresu 6 miesięcy 

poprzedzających 

złożenie wniosku 

 

Uczące się 

dzieci do 

24 r.ż. 

 

 

Adres stałego 

zameldowania 

1.  Wnioskodawca     
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       

10.       

Data wpływu wniosku 



4. Oświadczam, że średni miesięczny dochód brutto na jednego członka gospodarstwa 

domowego (osób ubiegających się o najem) w okresie 6 miesięcy poprzedzających 

złożenie wniosku wynosił: ……………………………………………….   (słownie: 

…………………………………………. …………………………………………..). 

            Jednocześnie informuję, że: 

1. Najemcą/właścicielem mieszkania, w którym obecnie zamieszkuję jest: 

……………………………………….. - …………………………………… 
                            (imię i nazwisko)                     (stopień pokrewieństwa) 

      ……………………………………….. - …………………………………… 
                             (imię i nazwisko)                     (stopień pokrewieństwa) 

      ……………………………………….. - …………………………………… 
                             (imię i nazwisko)                     (stopień pokrewieństwa) 

 

2. W dotychczasowym mieszkaniu razem ze mną zamieszkują:  

 

 

L.p. 

 

Imię i nazwisko 

Stopień pokrewieństwa w 

stosunku do 

Wnioskodawcy 

 

Rok urodzenia 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

 

 

  Liczba uzyskanych punktów 
 (wypełnia Społeczna Komisja Mieszkaniowa) 

 

 

II. Okres zamieszkiwania Wnioskodawcy na terenie gminy Milanówek:
*
 

a) 10 lat lub powyżej z zameldowaniem, 

b) do 10 lat z zameldowaniem, 

c) 10 lat lub powyżej bez zameldowania. 

 

 Liczba uzyskanych punktów 
(wypełnia Społeczna Komisja Mieszkaniowa) 

 

 

III. Sytuacja mieszkaniowa Wnioskodawcy: 

1. Dotychczasowe mieszkanie składa się z …………….. pokoi, o powierzchni każdego 

pokoju: 

a) ………………………… m
2
, 

b) ………………………… m
2
, 



c) ………………………… m
2
, 

d) ………………………… m
2
, 

e) ………………………… m
2
, 

Łączna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosi …………….. m
2
. 

Łączna powierzchnia pokoi na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi ………… m
2
. 

 

 Liczba uzyskanych punktów 
(wypełnia Społeczna Komisja Mieszkaniowa) 

 

 

2. Zajmowany lokal położony jest w budynku:
*
 

a) wyłączonym z użytkowania, 

b) komunalnym przeznaczonym do rozbiórki lub remontu kapitalnego lub 

przeznaczonym na inne cele, 

c) prywatnym oddanym przez gminę Milanówek w zarząd 

właściciela/współwłaścicieli i zachodzą przesłanki uniemożliwiające dalsze 

zamieszkiwanie w lokalu.  

Należy podać jakie: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 

 Liczba uzyskanych punktów 
(wypełnia Społeczna Komisja Mieszkaniowa) 

 

 

3. W zajmowanym lokalu:
* 

 

a) brak jest wody, 

b) brak jest kanalizacji, 

c) brak jest łazienki, 

d) wc jest poza lokalem, 

e) występuje zły stan techniczny, 

f) wspólne użytkowanie lokalu z osobą obcą dla Wnioskodawcy. 

 

 Liczba uzyskanych punktów 
(wypełnia Społeczna Komisja Mieszkaniowa) 

 

 

4. Wnioskodawca zamieszkuje w lokalu:
*
 

a) na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale lokalu, 

b) niemieszkalnym. 

 

 Liczba uzyskanych punktów 
(wypełnia Społeczna Komisja Mieszkaniowa) 

 



5. Czy Wnioskodawca jest wychowankiem domu dziecka, rodziny zastępczej?* 

a) tak, 

b) nie. 

 

  Liczba uzyskanych punktów 
(wypełnia Społeczna Komisja Mieszkaniowa) 

 

 

6. Czy Wnioskodawca jest osobą bezdomną?* 

a) tak, 

b) nie. 

 

 Liczba uzyskanych punktów 
(wypełnia Społeczna Komisja Mieszkaniowa) 

 

 

IV. Stosunki społeczne w dotychczasowym miejscu zamieszkania. Występowanie 

zjawisk patologicznych: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 Liczba uzyskanych punktów 
(wypełnia Społeczna Komisja Mieszkaniowa) 

 

 

V. Warunki zdrowotne: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 Liczba uzyskanych punktów 
(wypełnia Społeczna Komisja Mieszkaniowa) 

 

 

VI. Wykonanie przez Wnioskodawcę niezbędnego remontu lokalu na własny 

koszt i we własnym zakresie: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

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

 

 Liczba uzyskanych punktów 
(wypełnia Społeczna Komisja Mieszkaniowa) 

 



 

VII. Wyrok Sądu nakazujący opróżnienie lokalu (należy podać sygnaturę, 

oznaczenie Sądu i datę wydania orzeczenia): 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

VIII. Występujące zaległości na koncie dotychczas zajmowanego lokalu: 

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

IX. Inne informacje Wnioskodawcy (w tym dotyczące faktycznego miejsca 

zamieszkania): 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

X. Potwierdzenie zarządcy/właściciela  lokalu: 

 

Potwierdzam zgodność danych dot. warunków zamieszkiwania Wnioskodawcy składającego 

niniejszy wniosek ze stanem faktycznym. 

 

 

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

          (Miejscowość, data)                                                                        (Podpis właściciela/zarządcy) 



 

XI. Oświadczenia: 

 

1. Uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu karnego 

własnoręcznym podpisem potwierdzam prawdziwość danych zamieszczonych w 

niniejszym wniosku, a także oświadczam, że nie posiadam tytułu prawnego do lokalu 

mieszkalnego, w którym mógłbym zaspokajać swoje potrzeby mieszkaniowe, jak 

również pozostali członkowie gospodarstwa domowego zgłoszeni do wspólnego 

zamieszkiwania razem ze mną nie posiadają tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego, 

w którym zostałyby zaspokojone nasze potrzeby mieszkaniowe. Ponadto oświadczam, 

że w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem złożenia wniosku nie 

dokonałem/dokonaliśmy zbycia prawa do lokalu, budynku mieszkalnego lub jego 

części. 

2. Oświadczam, że zostałem poinformowany o konieczności dokonania aktualizacji 

złożonego wniosku o najem w przypadku zaistnienia zmian w mojej sytuacji 

mieszkaniowej, materialnej, rodzinnej, jak i zdrowotnej oraz osób zgłoszonych do 

wspólnego zamieszkiwania w terminie 1 miesiąca od dnia zaistnienia zmian. 

3. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz podanie do publicznej 

wiadomości moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji celów 

związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych, w tym wyrażam zgodę na 

pozyskiwanie informacji od innych organów i instytucji w zakresie niezbędnym do 

dokonywania prawidłowej oceny mojej sytuacji życiowej oraz osób zgłoszonych do 

wspólnego zamieszkiwania, a także zgodę na przeprowadzenie wizji lokalowej w 

moim miejscu zamieszkania, zameldowania oraz osób zgłoszonych do wspólnego 

zamieszkiwania. Ponadto oświadczam, że zostałem poinformowany(a) o moim prawie 

wglądu w dane osobowe i ich poprawianie w siedzibie ……………………………….. 

 

 

Milanówek, dnia ………………………….                  ………………………………… 

            (podpis Wnioskodawcy) 

 

XII. Załączniki: 

 

Do wniosku załączam następujące dokumenty: 

1. ………………………………………………………………………………………...… 

2. …………………………………………………………………………………………... 

3. …………………………………………………………………………………………... 

4. …………………………………………………………………………………………... 

5. …………………………………………………………………………………………... 

6. …………………………………………………………………………………………... 

7. …………………………………………………………………………………………... 

8. …………………………………………………………………………………………... 

9. …………………………………………………………………………………………... 

10. …………………………………………………………………………………………... 



11. …………………………………………………………………………………………... 

12. …………………………………………………………………………………………... 

 

* Właściwe zaznaczyć. 

 

Uwaga: 

Brak potwierdzenia danych zawartych we wniosku wymagających udokumentowania 

zaświadczeniami i opiniami uniemożliwi Społecznej Komisji Mieszkaniowej prawidłowe 

rozpatrzenie wniosku. 

 

 

 

OPINIA SPOŁECZNEJ KOMISJI MIESZKANIOWEJ: 

 

łączna liczba punktów:    …………………………………………………………………… 

 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Podpisy członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej: 

1. ……………………………………………. - …………………………………… 

2. ……………………………………………. - …………………………………… 

3. ……………………………………………. - …………………………………… 

4. ……………………………………………. - …………………………………… 

5. ……………………………………………. - …………………………………… 

6. ……………………………………………. - …………………………………… 

7. ……………………………………………. - …………………………………… 


