
                                                                                            Załącznik  Nr 1 do Uchwały XXI/344/08                                                                                      
                                                                                       Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 marca 2008 roku   

WNIOSEK 
 

PRZED WYPEŁNIENIEM PRZECZYTAJ KARTĘ INFORMACYJNĄ ! 
 

Symbol komórki odpowiedzialnej 

IMU 
URZĄD MIASTA  PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

BIURO INŻYNIERA MIASTA  
ul. Szkolna 28   tel.  (044)  732-18-28  fax  732-18-38  

 
Numer procedury 

I 
 

WNIOSEK  

O  ZAWARCIE UMOWY NAJMU NA LOKAL 

 

     Proszę wypełnić drukowanymi literami  
 

Imię/Nazwa firmy/Nazwa organizacji                                                                         Miejscowość 
                                                                                                                 

Nazwisko/ Nazwa firmy/Nazwa organizacji                                                                                                               Kod      Pocztowy                                             
                                                                                                                                     

Nazwisko/ Nazwa firmy/Nazwa organizacji                                                                                                                         Ulica                                                                                                     Nr Domu                          Nr Lokalu 
                                                                                                                                                                                                                                            
 

                           
PESEL / Nr dowodu osobistego                                                                     nr  telefonu 
 

 
 
 
 
Proszę o zawarcie ze mną umowy najmu na lokal ....................................................................1 
 
A  - lokal mieszkalny  
B  - lokal  socjalny 
C  - lokal zamienny 
D  - lokal , w którym pozostałem /am po opuszczeniu go przez najemcę 
E  - lokal , w którego najem nie wstąpiłem /am po śmierci najemcy. 
 
 
I.  DANE O WNIOSKODAWCY I OSOBACH, KTÓRE B ĘDĄ  POZOSTAWAĆ Z NIM WE WSPÓLNYM 
      GOSPODARSTWIE DOMOWYM  
 
 

L.p. Nazwisko i imię 
Pokrewieństwo 
w stosunku do 
wnioskodawcy 

Data 
urodzenia 

Data zameldo-
wania Uwagi 

  wnioskodawca    

      

      

      

      

 
 
 
 

                                                 
1 wstaw odpowiedni symbol lokalu według wykazu 

Piotrków Tryb.        -       -   

                                                                          

                                                                                                                       

                                                                                                                       



II. DANE O DOCHODACH GOSPODARSTWA DOMOWEGO WNIOSKOD AWCY 
 
Dochód brutto poszczególnych członków gospodarstwa domowego, uzyskany w okresie trzech miesięcy 
poprzedzających datę złoŜenia wniosku: 
 

L.p. Imi ę i nazwisko Wysokość dochodu w zł 

   

   

   

   

   

   

 Dochód razem:  

Uwaga: Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków 
okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pienięŜnych z pomocy społecznej oraz dodatku 
mieszkaniowego.  
Dochód z prowadzenia gospodarstwa domowego ustala się na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych. 
 
Średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka 
gospodarstwa domowego wynosi: 

zł 

 
 
III.  DANE  EKSPLOATACYJNE  LOKALU, W KTÓRYM  OBECN IE  ZAMIESZKUJE  WNIOSKODAWCA 
 
1. Budynek , w którym znajduje się lokal,  stanowi własność: gminy, osób fizycznych, inne2. 
2. W lokalu tym przebywam jako : najemca, lokator2. 
3. W stosunku do najemcy jestem / nie jestem /2 osobą bliską3. ............................................... 
                                                                                                                                     /stopień pokrewieństwa / 
 
4.   Poza członkami gospodarstwa domowego wnioskodawcy w lokalu przebywa:   ....... osób. 
5.   Dane o lokalu: 

Lokal , w którym przebywam,  składa się:  ...... pokoi, kuchni, łazienki, wc2. 
      - powierzchnia uŜytkowa lokalu : .....................................m2 
      - powierzchnia mieszkalna lokalu: ...................................m2 
      - powierzchnia mieszkalna przypadająca na 1 osobę; ....................m2 
 
      Lokal wyposaŜony jest w następujące instalacje: woda, kanalizacja, co, cw, gaz2  
                                                                          
                                                                                       ………………………………….. 
                                                                                       /podpis właściciela lokalu, zarządcy lub administratora/ 
IV. INFORMACJE DODATKOWE 
  
1.   Powodem złoŜenia wniosku o lokal A,B,C2         

      jest:....................................................................................................................................................................                               

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

 

      Uwaga: W przypadku wniosku o lokal C  z powodu konieczności wyłączenia z uŜytkowania –              
                    załączyć decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
 

                                                 
2 niepotrzebne skreślić 
3 za osobę bliską uwaŜa się na podst. Art. 691 § 1 kc: małŜonka  niebędącego współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego 
współmałŜonka, inne osoby wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych oraz osobę która pozostawała 
faktycznie we wspólnym poŜyciu z najemcą   



 
2.  W przypadku wniosku o lokal D , proszę określić przyczyny lub sytuację rodzinną nie pozwalającą na         

wspólne zamieszkiwanie z najemcą (który opuścił lokal):   .........................................................................                                                                     

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

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

Uwaga: W  przypadku wniosku o lokal D i E  proszę określić, co zdaniem Wnioskodawcy przemawia za tym, 

Ŝeby zawrzeć z nim umowę najmu na lokal, w którym przebywa obecnie: 

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

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

........................................................................................................................................................... 
 
oraz czy wnioskodawca  dopuszcza moŜliwość zawarcia umowy na inny lokal niŜ ten , w którym obecnie 
przebywa:  
...................................................................................................................................................................................

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

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art.233 § 1 Kodeksu karnego potwierdzam 
własnoręcznym podpisem, Ŝe dane zamieszczone we wniosku są prawdziwe. 
 
 
                         ........................................... 
                                 /podpis wnioskodawcy/ 
      Oświadczenia Wnioskodawcy: 
 

1. Oświadczam, Ŝe zarówno ja, jak i moja współmałŜonka /współmałŜonek /4nie posiadam tytułu prawnego  
       do innego lokalu mieszkalnego. 
   2. Oświadczam, Ŝe powiadomię właściwą Komórkę Organizacyjną Urzędu Miasta niezwłocznie o zmianie   
        mojej sytuacji materialnej  lub rodzinnej. 
   3. Oświadczam, Ŝe wyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku     
       przez właściwą Komórkę Organizacyjną Urzędu Miasta, w celu  rozpatrzenia wniosku zgodnie z uchwałą  
       w sprawie zasad   wynajmowania lokali wchodzących w skład  mieszkaniowego zasobu gminy. 
 
 
               ................................................... 
                   /podpis wnioskodawcy/ 
 
V. DO WNIOSKU ZAŁ ĄCZAM 5 
 
   1. W przypadku wniosku o lokal A,B lub C dołączyć kserokopie umowy najmu ( jeŜeli taką  
       posiada zainteresowany). 
   2. Kserokopie zaświadczenia o  dochodach poszczególnych członków gospodarstwa    
       domowego, uzyskanych w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złoŜenia wniosku. 
   3. W przypadku wniosku o lokal C z powodu konieczności wyłączenia z uŜytkowania –  

 załączyć decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  
   4. Potwierdzenie na wniosku meldunku pod wskazanym adresem. Potwierdzenie moŜna uzyskać  
       w pokoju   nr 209 Urzędu Miasta  PasaŜ Rudowskiego 10. 
   5. Potwierdzenie na wniosku przez właściciela, zarządcę lub administratora danych eksploatacyjnych      
       lokalu, w którym zamieszkuje wnioskodawca. 
   6. Pismo opisujące szczegółowo sytuację rodzinną i materialną wnioskodawcy.       
    
4) niepotrzebne skreślić  
5) właściwe zakreślić                                                                                                                                                                                                                          


