
URZĄD GMINY LASZKI 
REFERAT ROLNICTWA I GOSPODARKI TERENAMI 

 

   
 
 
I Wnioskodawca  

1. Imię  i nazwisko ....................................................................................................................... 

2. Data urodzenia ...................................... stan cywilny ............................................................. 

3. Adres zamieszkania  ................................................................................................................                                     

4. Adres Korespondencyjny……………………………………………………………… ……. 

5. Telefon kontaktowy………………………………………………………………………….. 

II Współmał żonek ( konkubina, konkubent) 

1. Imię  i nazwisko ....................................................................................................................... 

2. Data urodzenia .....................................stan cywilny ……………………………………… 

3. Adres zameldowania………………………............................................................................ 
III. Osoby ubiegające się o przydział samodzielnego lokalu oraz pozostałe osoby 
zamieszkujące w lokalu z wnioskodawcą  
 

L.p. Imię i nazwisko Data urodzenia 
Stosunek pokrewieństwa 

do wnioskodawcy 
Stan cywilny 

Data 
zameldowania 

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

Zameldowanie w/w osób potwierdza Wydział Spraw Obywatelskich. 
 
IV. Uzasadnienie do złożenia wniosku  :  
.......................................................................................................................................................

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

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

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

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

Dochód :                  zł/os 

Metraż : m2/os 
 nie wypełniać ! 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

....................................................................................................................................................... 
 
V. Wnioskodawca i współmałżonek oświadczają, że : 

1. Nie jestem/ jestem* najemcą innego mieszkania komunalnego ....................................... 

2. Nie posiadam/ posiadam tytuł prawny* do innego mieszkania służbowego.................... 

3. Nie posiadam/ posiadam* tytuł prawny do innego mieszkania spółdzielczego 
lokatorskiego lub własnościowego .................................................................................. 

4. Nie jestem właścicielem lub współwłaścicielem/ jestem właścicielem lub 
współwłaścicielem*  innego mieszkania lub domu mieszkalnego jak również domu 
takiego nie buduję/ buduję* .............................................................................................. 

5. Nie jestem właścicielem lub wieczystym użytkownikiem / jestem właścicielem lub 
wieczystym użytkownikiem* działki budowlanej ........................................................... 

Ja niżej podpisana/y/ świadoma/y/ odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 
zeznań wynikającej z art. 233 Kodeksu karnego stwierdzam, że wszystkie dane zawarte                
w niniejszym oświadczeniu są zgodne z prawdą. 
* niepotrzebne skreślić 

……………………………………… 
(czytelny podpis wnioskodawcy) 

 
……………………………………… 

(czytelny podpis współmałżonka) 

VI. Informacja o lokalu, w którym aktualnie zamieszkuje wnioskodawca  
       (wypełnia administrator) 
1. Najemcą (członkiem spółdzielni, właścicielem) lokalu, w którym zamieszkuję  jest  

Pan/i/ .......................................................................................................................................... 

2. Mieszkanie : 

a) składa się  z .............. pokoi, o powierzchniach : 

pokój 1 ...................... m2,  pokój 2 ....................... m2,  pokój 3 ......................... m2, 

pokój 4 ...................... m2,  pokój 5 ....................... m2 

o łącznej powierzchni mieszkalnej .............................................. m2 

oraz kuchni o powierzchni ............................... m2 



b) posiada łączną powierzchnię użytkową ................................... m2 

c) opłaty pobierane są za …… osób  

3. Przedmiotowy lokal mieszkalny jest zadłużony na kwotę : 

............................ zł, słownie : ..................................................................................................... 

Potwierdzam zgodność danych dotyczących warunków zamieszkiwania  wnioskodawcy 

ubiegającego się o przydział mieszkania. 

 ......................................................... 
( data, podpis i pieczęć administratora budynku 
 lub innej osoby będącej właścicielem lokalu) 

 
Wyrażam zgodę na przechowywanie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych przez Urząd 
Gminy w Laszkach (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 
926  ze zm.). 
 

...............................................................................     
      ( data i czytelny podpis wnioskodawcy) 

VII. Niezbędne załączniki 
1. Zaświadczenia bądź oświadczenia o uzyskiwanych dochodach za 3 ostatnie 

miesiące – za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich 
uzyskania oraz po odliczeniu składek ZUS, w tym również dochody z pracy 
dorywczej oraz świadczenia uzyskiwane na dzieci.  

2. Aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności  wnioskodawcy i osób 
wspólnie zamieszkujących razem z wnioskodawcą (w przypadku wystąpienia 
niepełnosprawności). 

3. Inne dokumenty mające wpływ na rozpatrzenie wniosku, w tym wyrok sądu 
orzekający rozwód, separację bądź eksmisję. 

 


