Załącznik nr 1 do Uchwały Nr …………..
Rady Miejskiej w Kobyłce
z dnia 28 lutego 2011 roku

Kobyłka, dnia ………………………..
…………………………………….
Imię i nazwisko wnioskodawcy
……………………………………
……………………………………
adres
URZĄD MIASTA KOBYŁKA
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
05-230 KOBYŁKA
UL. WOŁOMIŃSKA 3
WNIOSEK O PRZYDZIAŁ LOKALU MIESZKALNEGO KOMUNALNEGO,
LOKALU SOCJALNEGO, LOKALU ZAMIENNNEGO

I. Dane o wnioskodawcy i osobach z nim zamieszkujących w domu nr....... w lokalu
nr......... przy ul. ................................................ w Kobyłce

Lp.

Imię i nazwisko

Data
urodzenia

Data
Stopień
zameldowania pokrewieństwa do
na pobyt stały *
wnioskodawcy

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
* zameldowanie wypełnia Wydz. Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Kobyłce

........................................................
podpis i pieczęć prowadzącego meldunki

Miejsce
pracy lub
nauki

II. .Osoby ubiegające się o przydział lokalu mieszkalnego:
Lp.

Imię i nazwisko

Dochody za okres ostatnich
3 miesięcy

Pieczęć zakładu pracy

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

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu
składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe, określonych w przepisach o systemie
ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Do
dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej.
III.. Uzasadnienie prośby o przydział lokalu:
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..

........................................................
Podpis wnioskodawcy

IV. Dane o zajmowanym lokalu
Nazwa pomieszczenia/ pow. użytkowa

Szkic lokalu

Pokój 1 ................................................
Pokój 2 ................................................
Pokój 3 ................................................
Pokój 4 ................................................
Pokój 5 ................................................
WC
................................................
Łazienka ..............................................
Przedpokój ..........................................
Kuchnia ...............................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
Ogólna powierzchnia
lokalu ..................................................

Ponumerować pomieszczenia, oznaczyć drzwi i okna oraz
połączenia z klatką schodową

Imię i nazwisko (głównego najemcy lub właściciela)..................................................................
V. Opis lokalu
- typ własności: prywatny, komunalny, spółdzielczy, inny*).............................................
-rodzaj lokalu: mieszkalny, socjalny, poddasze, suterena, inny*).....................................
- lokal samodzielny: tak, nie*).............................
-wyposażenie lokalu:
inst. wodociągowa...................................
inst. kanalizacyjna...................................
inst. gazowa
...................................
inst. elektryczna ...................................
rodzaj ogrzewania ...................................
inne
...................................
VI. Zadłużenie lokalu: tak, nie*) ( jeśli tak - kwota) .....................................................................

Kobyłka ..........................................

.

.....................................................
Podpis i pieczęć administratora

*) niepotrzebne skreślić

VII. Jednocześnie oświadczam, że:
Nie posiadam tytułu prawnego do żadnego innego lokalu mieszkalnego komunalnego,
prywatnego, spółdzielczego, lokatorskiego, spółdzielczego własnościowego i budynku
mieszkalnego.

Kobyłka ………………………..

…………………………………………..
Podpis i pieczęć Wydziału Finansowego (ds. podatków)

VIII. Wnioskodawca oświadcza, że nie był / był*) właścicielem lokalu mieszkalnego i nie
przeniósł / przeniósł*)własność tego lokalu na inna osobę.

IX. Wnioskodawca wyraża zgodę na przetważanie danych zawartych w niniejszym wniosku
zgodnie z art. 23 ust. 1 i art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych
osobowych.
X. Kto podaje nieprawdziwe dane mające znaczenie dla przydziału lokalu mieszkalnego
podlega karze pozbawienia wolności do lat 5 zgodnie z art. 247 Kodeksu karnego.

Kobyłka, dnia…………………….
………………………………………..
(podpis wnioskodawcy)

