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NR SPRAWY: ………………………........  Wniosek nr: ……………………………........... 
      
 
 

WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA: 
Twardogóra, dnia ………………… 

…………………….......................... 
 Imię i nazwisko 

…………………….......................... 
 Nr telefonu kontaktowego Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 
 ul. 1 Maja 2  
 56-416 Twardogóra 

 

WNIOSEK 
o przydział lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Twardogóra. 

I. Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące osób ubiegających się wraz z nim o zawarcie umowy najmu  
o przydział lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Twardogóra. 

1) Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z niżej wymienionych osób: 

Lp. Imię i nazwisko Adres zamieszkania PESEL   
(w przypadku braku – data urodzenia) 

Stopień 
pokrewieństwa 

(do wnioskodawcy) 

1   
           Wnioskodawca 

2   
            

3   
            

4   
            

5   
            

6   
            

7   
            

8   
            

9   
            

10   
  

2) Oświadczam, że: 

a) Posiadam / nie posiadam* spółdzielczą książeczkę mieszkaniową,   

b) Posiadam / nie posiadam*  działkę z przeznaczeniem pod budowę domu, 

c) Byłem(-am)/ nie byłem(-am) właścicielem(-ką)*,  domu / mieszkania* i przeniosłem(-am) ich własność na inne 

osoby. 

d) Oświadczam, że nie posiadam tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego (mieszkania własnościowego, 

mieszkania spółdzielczego, komunalnego lub domu jednorodzinnego) położonego na terenie Gminy Twardogóra, ani 

w miejscowościach pobliskich (tj. położona w powiecie oleśnickim lub w powiatach graniczących z tym powiatem). 
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e) Oświadczam, że otrzymałem(-am) formularz Informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Zakład 

Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze  (Załącznik nr 3) i zapoznałem(-am) się z jego treścią. 

f) Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze 

mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procedury przydziału oraz zawarcia umowy najmu 

lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Twardogóra, w tym upublicznienia ich w związku z koniecznością podania 

do publicznej wiadomości listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c  

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, 

str. 1 z późn. zm.). 

…………………………………….     ……………………………………. 
 Podpis wnioskodawcy Podpis współmałżonka/partnera 

II. Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące miejsca zamieszkania. 

1) Lokal zajmowany jest samodzielnie / wspólnie** z osobami tworzącymi odrębne gospodarstwa domowe. 

2) Oświadczam, że wraz ze mną i pozostałymi członkami mojego gospodarstwa domowego w miejscu obecnego 

zamieszkania, tj. w  ………………………………………, przy ul. ……………………………………………………, 

zamieszkuje ………………. osób.  

3) Tytuł prawny do lokalu mieszkalnego (własność, spółdzielcze prawo do lokalu, najem), w którym obecnie zamieszkuję  

 
posiada: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 (podać rodzaj tytułu prawnego oraz dane osoby, do której należy) 
 
4) Stan zamieszkiwanego lokalu mieszkalnego:  

a) lokal w budynku -       wielorodzinnym / jednorodzinnym** 

b) lokal znajduje się na -      parterze / ………. piętrze** 

c) liczba pokoi w lokalu -       …………  

d) powierzchnia użytkowa lokalu -      ………… m2 

w tym:       

pokój nr 1-        ………. m2,    

pokój nr 2-        ………. m2,    

pokój nr 3-        ………. m2,    

pokój nr 4-        ………. m2,    

pokój nr 5-        ………. m2,    

pozostałe (jeśli występują) ……………………………………………………………………………………………………….. 

e) powierzchnia kuchni (jeśli występuje)  -     ………… m2 

f) powierzchnia WC (jeśli występuje) )  -     ………… m2 

g) powierzchnia łazienki (jeśli występuje) -     ………… m2 

h) powierzchnia przedpokoju (jeśli występuje)  -    ………… m2 

i) powierzchnia pozostałych pomieszczeń (wymienić i podać jeśli występują): 

……………………..………………………………………………………………………………………………….. 
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j) powierzchnia mieszkalna (powierzchnia pokoi) -    ………… m2 

k) powierzchnia mieszkalna na jedną osobę w lokalu (wg wzoru poniżej): 

 1 .

. ( .4, . )

. ( .2)os

powierzchnia mieszkalna pkt lit j
P

iloć osób pkt
  -   ………… m2 

l) wyposażenie lokalu: 

 instalację elektryczną      TAK / NIE** 

 instalację wodno - kanalizacyjną     TAK / NIE** 

 instalację gazową       TAK / NIE** 

 ogrzewanie etażowe       TAK / NIE** 

 ogrzewanie gazowe      TAK / NIE** 

 ogrzewanie elektryczne      TAK / NIE** 

 piece węglowe       TAK / NIE** 

 kuchnie węglowe      TAK / NIE** 

 WC na klatce schodowej      TAK / NIE** 

 WC poza budynkiem      TAK / NIE** 

m) użytkowanie kuchni (jeśli występuje)      samodzielne / wspólnie** 

n) lokal przeznaczony do zbiórki     TAK / NIE** 

o) lokal przeznaczony do remontu/przebudowy   TAK / NIE** 

p) lokal w stanie technicznym dobrym    TAK / NIE** 

III. Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące wysokości dochodów. 

1) Oświadczam, że w okresie ………………………………………………………………………………………………  
(należy podać dane z pełnych trzy miesięcy poprzedzających datę złożenia oświadczenia) 

dochody wszystkich członków mojego gospodarstwa domowego wyniosły następująco: 

Lp. Imię i nazwisko Miejsce pracy /nauki Źródło dochodu  Wysokość dochodu w zł 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

Dochód gospodarstwa domowego:  
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2) Średni dochód na 1 członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy wynosi ………………………….. zł 

3) Średni miesięczny dochód na 1 członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy wynosi 
………………………….. zł 

IV. DODATKOWE OKOLICZNOŚCI UZASADNIAJĄCE PRZYDZIAŁ LOKALU MIESZKALNEGO 
(nieobjęte w poprzednich częściach wniosku, które mogą mieć istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy) 

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

Oświadczam, że informacje podane w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą i jednocześnie przyjmuję do 
wiadomości, że podanie nieprawdziwych danych skutkować może odpowiedzialnością karną z art. 286 § 1 
Kodeksu karnego stanowiącego: „Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inna osobę do 
niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą  wprowadzenia jej w błąd albo 
wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze 
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”.  
 
 
 
 
 

…………………………………….     ……………………………………. 
 Podpis wnioskodawcy Podpis współmałżonka/partnera 

 
 
Do wniosku załączam: 

1. ……………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………… 
3. ……………………………………………………………… 
4. ……………………………………………………………… 
5. ……………………………………………………………… 
6. ……………………………………………………………… 
7. ……………………………………………………………… 
8. ……………………………………………………………… 


