Wniosek/ arkusz weryfikacyjny
o przyznanie mieszkania

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

o przyznanie mieszkania do kapitalnego remontu

(nazwisko i imię wnioskodawcy/ów)

Do Działu Lokalowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku

….......................................................
(adres zamieszkania)`

Data wpływu:

…...............................................……..
(adres zameldowania na pobyt stały)

…........................................………......
(nr telefonu)

I. /Wypełnia wnioskodawca /
Proszę o przyznanie mieszkania dla
Lp.

Nazwisko i imię

Data
urodzenia

Nr

PESEL*

Stosunek do Stan*
Potwierdzenie okresu zameldowania z
wnioskodawcy cywilny ostatniego roku*

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
* Potwierdzenie nr-u PESEL, stanu cywilnego i zameldowania z ostatniego roku przez referat ewidencji ludności Urzędu

Miasta Rybnika

1

W lokalu przy ul. ….....................................................…... zamieszkują następujące osoby:
Lp. Nazwisko i imię
Stosunek do
Wiek Potwierdzenie okresu zamieszkiwania
wnioskodawcy
pod ww. adresem z ostatniego roku*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Potwierdzenie zameldowania przez referat ewidencji ludności

II. /Wypełnia administrator budynku/
Opis lokalu przy ul. …............................................… w Rybniku zajmowanego przez wnioskodawcę
Lokal komunalny, własnościowy, inny ..................................................………..........................................………........
Składa się z …..... pokoi , łazienki, kuchni, przedpokoju, inne ….........……................................................………….....
Powierzchnia pokoi

1) ........…........ 2) ................... 3) ....…............ 4) ...…............. 5) ....…............ 6) ...….............

łączna powierzchnia pokoi …...........….....………..

łączna powierzchnia użytkowa ................................……....

Tytuł prawny do zajmowanego lokalu posiada …........…………..................................................................................
Lokal położony jest na …......... piętrze i wyposażony jest w: instalację wodną, kanalizacyjną, wc, łazienkę,
instalację gazową, ogrzewanie …...........…….............................................................................................……….......
W lokalu zamieszkuje …........ osób, na które naliczane są media /wywóz śmieci/ (nazwisko, imię i od kiedy?)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Opinia administratora:
• Czy osoby ubiegające się o mieszkanie dewastują lokal lub budynek bądź zakłócają porządek domowy
•
•

NIE □

TAK

NIE □

TAK

□

Czy wobec osób ubiegających się o mieszkanie zapadł wyrok orzekający eksmisję z lokalu

□

Inne informacje dot lokatora …....................................................................................................................
Rybnik, dnia......................................…
…....................................................
(Podpis i pieczęć administratora, właściciela)

III. Pokoje zajmowane są w następujący sposób: /wypełnia wnioskodawca/
1 pok. zajmują:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2 pok. zajmują:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3 pok. zajmują:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4 pok. zajmują:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5 pok. zajmują:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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IV. Inne informacje dotyczące wnioskodawcy
• Osoba ubiegająca się o mieszkanie jest wychowankiem placówki opiekuńczo-wychowawczej do 25 roku życia

□

□

NIE
TAK
(Wymagane poświadczenie placówki opiekuńczo-wychowawczej, postanowienie sądu lub opinia
MOPS-u)
…............................................................................................................................................................................………………….....
…............................................................................................................................................................................………………….....
…............................................................................................................................................................................………………….....
•

Wnioskodawca lub osoba wspólnie zamieszkująca z wnioskodawcą jest osobą niepełnosprawną

□

□

□

□

- w stopniu znacznym
NIE
TAK
ilość osób niepełnosprawnych ………
( Nazwiska i imiona) ...........................................................................................................................................................…........
…............................................................................................................................................................................………………….....
- w stopniu umiarkowanym
NIE
TAK
ilość osób niepełnosprawnych ………
(Nazwiska i imiona)…............................................................................................................................................……...................
…............................................................................................................................................................................………………….....
(Wymagane orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność wydane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności albo przez lekarza orzecznika ZUS)
•

□

□

Wnioskodawca jest ofiarą przemocy domowej NIE
TAK
(Wymagana jest opinia OPS bądź wyrok sądowy)
…............................................................................................................................................................................………………….....
…............................................................................................................................................................................………………….....
….........................................................................................................................................................................………………………..

•

Ilość ujętych we wniosku dzieci wnioskodawcy do lat 18 oraz osób uczących się do 25 roku życia ………
(W przypadku osób uczących się w wieku pomiędzy 16 a 25 rokiem życia wymagane jest potwierdzenie szkoły lub aktualna
legitymacja)
…............................................................................................................................................................................………………….....
…............................................................................................................................................................................………………….....

•

Czy wśród osób ubiegających się o mieszkanie jest kobieta powyżej 20 tygodnia ciąży
(wymagane jest zaświadczenie lekarskie)

•

Czy wnioskodawca zamieszkuje z byłym małżonkiem

•

Czy w trakcie zamieszkiwania wnioskodawcy w lokalu została wydana decyzja o zakazie użytkowania lokalu

NIE □
•

TAK

□

NIE □

TAK

□

TAK

□

ilość ………

(Wymagane jest orzeczenie rozwodu)

(Wymagana jest decyzja w sprawie zakazu użytkowania lokalu)

Czy wnioskodawca zamieszkuje w lokalu wynajmowanym na wolnym rynku (od osób nie będących krewnymi lub

□

powinowatymi) przez okres ponad 2 lata
NIE
(Wymagane jest potwierdzenie w postaci zgody właściciela i zawartej umowy)
•

NIE □

TAK

□

Czy wnioskodawca przebywa w schronisku, przytulisku, mieszkaniu chronionym lub lokalu nie będącym mieszkaniem

NIE □

TAK

□

od kiedy ….................................. czy z dziećmi

NIE □

TAK

□

(Wymagane jest poświadczenie przez schronisko. Zamieszkiwanie w innych miejscach nie będących lokalami powinno być
potwierdzone przez dysponenta, dzielnicowego lub OPS)

□

□

Czy wnioskodawca objęty jest programem wychodzenia z bezdomności NIE
TAK
(Wymagane jest potwierdzenie przez OPS od kiedy realizowany jest program)
…............................................................................................................................................................................………………….....
…............................................................................................................................................................................………………….....

Oświadczam, że dane zawarte w pkt. III i IV są zgodne ze stanem faktycznym
Rybnik, dnia …..................................

…............…...........................................
(podpisy wnioskodawców)
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Deklaracja o dochodach
Na podstawie załączonych dokumentów oświadczam, że w okresie sześciu miesięcy poprzedzających złożenie wniosku
o przyznanie mieszkania dochody moje i osób ujętych we wniosku o przyznanie mieszkania członków gospodarstwa
domowego wynosiły;
Lp.
Nazwisko i imię
Źródło dochodu
Średni miesięczny
(nazwa zakładu pracy, świadczenia ZUS, zasiłki:
dochód brutto z
dla bezrobotnych, stałe z OPS, rodzinne,
ostatnich 6 m-cy
działalność gospodarcza inne)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Razem średnie dochody gospodarstwa domowego
Średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wynosi

Oświadczenie o stanie majątkowym :
Ja ….................................................................legitymujący się dowodem osobistym seria nr …................….……...
Oświadczam, że zarówno ja, jak i osoby ujęte we wniosku
- posiadam / nie posiadam prawa własności do lokalu/ budynku mieszkalnego ….....................................….........
- zbyłem/ nie zbyłem w okresie 5 lat lokal lub budynek mieszkalny.
Ja ….................................................................legitymujący się dowodem osobistym seria nr …................….……...
Oświadczam, że:
- posiadam /nie posiadam prawa własności do lokalu/ budynku mieszkalnego …......................................………....
- zbyłem/ nie zbyłem w okresie 5 lat lokal lub budynek mieszkalny.

Rybnik, dnia ….....................................…

….........................................................…
(podpisy wnioskodawców)

Uzasadnienie wniosku: ….................................................………............................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................….........................................
Rybnik, dnia................................

…............…...........................................
(podpisy wnioskodawców)
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Wyrażam zgodę na gromadzenie , przetwarzanie i publikowanie danych osobowych , zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Z 2016 r. poz. 922 ).
Oświadczam, że zobowiązuję się do składania ankiety weryfikacyjnej każdego roku w okresie oczekiwania na
przydział mieszkania w terminie określonym przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
Oświadczam, że znana jest mi treść art. 233 § 1. kodeksu karnego o odpowiedzialności karnej za podanie
nieprawdziwych danych lub zatajenie prawdy. (Art. 233 § 1 kk : kto składając zeznanie mające służyć za
dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje
nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8).
Rybnik, dnia …..................................

…............…...........................................
(podpisy wnioskodawców)

(Wypełnia Komisja Mieszkaniowa)
V. OPINIA O WARUNKACH MIESZKANIOWYCH SPOŁECZNEJ KOMISJI MIESZKANIOWEJ NA PODSTAWIE
OGLĘDZIN LOKALU
1. Czy mieszkanie jest zadbane/niezadbane?
.....................................................................................................................................................……………..............
.....................................................................................................................................................……………..............
2. Przybliżone daty remontu i malowania ścian, podłóg, okien i drzwi:
.....................................................................................................................................................……………..............
.....................................................................................................................................................……………..............
3. Inne uwagi do sytuacji mieszkaniowej:
.....................................................................................................................................................……………..............
.....................................................................................................................................................……………..............
.....................................................................................................................................................……………..............
.....................................................................................................................................................……………..............
.....................................................................................................................................................……………..............
4. Czy do zajmowanego mieszkania przyznawany jest dodatek mieszkaniowy? TAK / NIE
Rybnik, dnia................................

…............…...........................................
(podpisy Komisji)

VI. SPOSÓB ROZSTRZYGNIĘCIA I UZASADNIENIE:
.....................................................................................................................................................……………..............
.....................................................................................................................................................……………..............
.....................................................................................................................................................……………..............
.....................................................................................................................................................……………..............
.....................................................................................................................................................……………..............

Rybnik, dnia................................

…............…...........................................
(podpisy Komisji)
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