
Nr sprawy...............................  

 

 

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

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

(imię i nazwisko wnioskodawcy) 

 

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

     (adres stałego zameldowania) 

 

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

     (adres stałego zamieszkania) 

 

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

    (adres do korespondencji) 

 

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

                (numer  telefonu) 

WNIOSEK 

 

Wnioskuję o: 

 wynajem mieszkania; 

 wynajem dodatkowej powierzchni, 

 wynajem mieszkania uzyskanego w ramach 

nadbudowy, rozbudowy, przebudowy oraz 

adaptacji pomieszczeń niemieszkalnych; 

 zamianę mieszkania, 

 wynajem lokalu socjalnego w związku ze 

zdarzeniem losowym tj. klęską żywiołową, 

katastrofą budowlaną, 

 aktualizacja 

 

dla mnie – wnioskodawcy, oraz następującej liczby osób: ...............  

 

Lp. Imię i nazwisko 
Data 

urodzenia 

Stosunek do 

wnioskodawcy 
PESEL Stan cywilny 

1   Wnioskodawca   

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

 

Liczba osób wspólnie zamieszkujących pod wskazanym adresem, nieobjętych wnioskiem: ............... 

 

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………… 

Załącznik nr 2 do Zasad wynajmowania lokali  

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 

Miasta Bielska-Białej 



I. Uzasadnienie wniosku: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(podpis wnioskodawcy) 

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI ŻYCIOWEJ WNIOSKODAWCY (wypełnia 

wnioskodawca) 

1. Wnioskodawca jest osobą przebywającą:  

a)   w ośrodku readaptacyjnym; 

b)   w ośrodku interwencji kryzysowej; 

c)   w noclegowniach dla osób bezdomnych; 

d)   w ośrodku dla osób samotnie wychowujących dzieci i kobiet w ciąży; 

e)   w schronisku dla osób bezdomnych; 

f)   w mieszkaniu chronionym. 

2. W ośrodku/schronisku wnioskodawca przebywa 

a)   sam; 

b)   z 1 dzieckiem; 

c)   z ……. dzieci 

3. Wnioskodawca przebywa w ośrodku/schronisku od dnia……………………… 

 

4. Do wniosku dołączam zaświadczenia placówki udzielającej pomocy z dnia ……………………..  

5. Wnioskodawca przebywa/przebywał w okresie do 5 – lat przed dniem złożenia wniosku w pieczy 

zastępczej  

 tak                nie 

6. Do wniosku dołączam następujące dokumenty potwierdzające przebywanie w pieczy zastępczej: 

a) …………………………………………………………………………………, 

b) …………………………………………………………………………………, 

c) ………………………………………………………………………………...., 

 

7. Wnioskodawca jest ofiarą przemocy w rodzinie: 

 tak  nie 

8. Do wniosku dołączam następujące dokumenty potwierdzające występowanie przemocy w rodzinie: 

a) …………………………………………………………………………………, 

b) …………………………………………………………………………………, 

c) ………………………………………………………………………………...., 



9. Wnioskodawca lub osoba ujęta we wniosku jest osobą niepełnosprawną lub niezdolną do pracy: 

 

 tak  nie 

 

10. Do wniosku dołączam następujące dokumenty potwierdzające występowanie niepełnosprawności lub 

niezdolności do pracy wnioskodawcy lub osoby ujętej we wniosku: 

a)…………………………………………………………………………………, 

b)…………………………………………………………………………………, 

c)………………………………………………………………………………...., 

11. Wnioskodawca samotnie wychowuje dziecko w wieku do 18, roku życia (należy załączyć np.: kopię  

wyroku orzekającego rozwód, separację lub alimenty): 

 tak  nie 

 

12. Wnioskodawca samotnie wychowuje uczące się dziecko w wieku od 18 do 25 roku życia (należy 

załączyć  zaświadczenie z placówki oświatowej): 

 

 tak  nie 

 

13. Wnioskodawca zamieszkuje z byłym małżonkiem (należy załączyć kopię wyroku orzekającego 

rozwód, separację lub alimenty): 

 tak   nie 

III. OŚWIADCZENIA (wypełnia wnioskodawca)  

 

1. Oświadczam że: 

a) posiadam tytuł prawny do nieruchomości lokalowej lub budynkowej (proszę podać podstawę, adres 

i krótko opisać przyczynę niezamieszkiwania)        

 tak  nie 

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

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

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

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

 

b) zbyłem prawo własności nieruchomości lokalowej lub budynkowej, spółdzielcze własnościowe 

prawo do lokalu (proszę krótko opisać przyczynę zbycia i podać datę) 

 tak   nie 

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

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

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

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

 

c) nieodpłatnie przekazałem prawo własności nieruchomości lokalowej lub budynkowej, spółdzielcze 

własnościowe prawo do lokalu (proszę krótko opisać okoliczności przekazania i podać  datę) 

 tak  nie 

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

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

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

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

 

d) zamieszkuję w lokalu o złym stanie technicznym i posiadam dokumentację potwierdzającą ten stan 

rzeczy: 

 tak  nie 



IV. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI DOCHODÓW 

1. Oświadczam, że w podanym wyżej okresie dochody moje i wymienionych wyżej kolejno członków 

mojego gospodarstwa domowego wyniosły: 

Lp. Osoba Źródło dochodów 
wysokość dochodu 

w zł za miesiąc 

1. Wnioskodawca   

2. Osoba 1   

3. Osoba 2   

4. Osoba 3   

5. Osoba 4   

6. Osoba 5   

7. Osoba 6   

Razem dochody gospodarstwa domowego:  

 

2. Średni dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wynosi ............... zł, to jest miesięcznie 

.............. zł. 

3. Składając osobiście niniejszą deklarację oświadczam, że jest mi wiadomo, że dokumenty, na których 

podstawie zadeklarowałem(am) dochody, jestem zobowiązany(a) przechowywać przez okres 3 lat, a 

uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego potwierdzam 

własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w deklaracji. 

4. Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające osiągane dochody tj.:  

 oświadczenie o dochodzie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do wniosku 

 oświadczenie o dochodzie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do wniosku 

 zaświadczenie o dochodzie wystawione wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do wniosku 

 decyzje organu emerytalno-rentowego  

 inny dokument  ……………………………………………………………………………………    

 

V. Świadomy/a/ odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 § 1 kk) potwierdzam/y/ 

wiarygodność przedstawionych w niniejszym wniosku danych i informacji. 

VI. Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie/przez nas/ danych osobowych w celu i w zakresie 

wynikającym z treści wniosku. 

 

Powyższe oświadczenie potwierdzam/y/ własnoręcznym podpisem. 

Bielsko-Biała, dnia .............................. 

 

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

Czytelny Podpis 

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

Nr dowodu osobistego, wydany 

 

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

Czytelny Podpis 
.................................................. 

Nr dowodu osobistego, wydany 

VII. POUCZENIE 

Wnioskodawca jest zobowiązany do bieżącego informowania ZGM o zmianach danych zawartych we 

wniosku; nie później jednak niż w terminie jednego miesiąca od daty wystąpienia zmiany; niespełnienie 
powyższego spowoduje eliminację wniosku z dalszego rozpatrywania. 



VIII. Do wniosku dołączam następujące załączniki: 

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

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

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

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

 

IX. UWAGI PRZYJMUJĄCEGO WNIOSEK: 

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

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

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

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

 

Data ..........................................    Podpis: .............................................. 

 

X. WERYFIKACJA WNIOSKU: 

Kryterium zamieszkiwania....................................................................................................... 

Kryterium lokalowe.................................................................................................................. 

Kryterium dochodowe ............................................................................................................. 

 

XI. Wynik weryfikacji ................................................................................................................................ 

 

 

Data ..........................................    Podpis: .............................................. 


