WNIOSEK O NAJEM LOKALU
MIESZKALNEGO dla osób
wykwaterowywanych z terenów objętych ZPR

Pieczęć wpływu
(wypełnia Urząd)

1. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY
1.1. Imię
1.4. Data urodzenia

1.2. Nazwisko

1.3. Nazwisko rodowe

D D ― M M ― R R R R

1.7. Telefon kontaktowy

2. MIEJSCE ZAMIESZKANIA (POBYTU) WNIOSKODAWCY
2.1. Miejscowość

2.2. Kod pocztowy

2.4. Ulica

2.5. Nr budynku

2.6. Nr lokalu

3. DANE DOTYCZĄCE MAŁŻONKA WNIOSKODAWCY
3.1. Imię

3.2. Nazwisko

3.3. Nazwisko rodowe

3.4. Data urodzenia

D D ― M M ― R R R R
3.7. Telefon kontaktowy
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4. INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARSTWA DOMWEGO WNIOSKODAWCY (WYKAZ OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O NAJEM)
Lp.

1

Imię

Nazwisko

Stopień pokrewieństwa
(wnioskodawca, mąż, żona, dziecko,
ojciec, matka, teść, teściowa, brat,
siostra, zięć, synowa, dalsza
rodzina, niespokrewniony)

Stan cywilny
(panna, kawaler, mężatka,
żonaty, rozwiedziona/y, wdowa,
wdowiec)

Numer ewidencyjny PESEL

Wnioskodawca

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2

5. ADRES ZAMIESZKANIA (POBYTU) MAŁŻONKA WNIOSKODAWCY (należy wypełnić jeśli
jest inny niż adres wnioskodawcy wskazany w pkt . 2)
5. 1. Miejscowość

5.2. Kod pocztowy

5.4. Ulica

5.5. Nr budynku

5.6. Nr lokalu

5.7. Jaki tytuł prawny do lokalu ma małżonek wnioskodawcy (na jakiej podstawie w tym lokalu zamieszkuje):
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6. OŚWIADCZENIA
6.1 Uprzedzony(a)/uprzedzeni* o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 286 Kodeksu Karnego1 własnoręcznym
podpisem potwierdzam/potwierdzamy* prawdziwość danych zamieszczonych w niniejszym wniosku i jednocześnie
przyjmuję/emy* do wiadomości, że podanie nieprawdziwych danych skutkować może odpowiedzialnością karną z art. 286
§ 1 Kodeksu Karnego
6.2 Zostałem poinformowana/y* o :
- tym, że złożenie wniosku wiąże się z gromadzeniem, przetwarzaniem oraz podawaniem do publicznej wiadomości
danych umożliwiających, zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005r., Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) oraz § 26
ust. 5 uchwały Nr LVIII/1751/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy, kontrolę społeczną list, w tym:
• upublicznianie ich w następującym zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, w związku z koniecznością
podania do publicznej wiadomości listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu,
• występowania w celu realizacji tego wniosku do innych jednostek i organów.
- moim prawie wglądu w dane i ich poprawiania w siedzibie Wydziału Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy
............................................ przy ul....................................................w Warszawie.

Podpisy wszystkich pełnoletnich osób objętych wnioskiem, złożone w obecności pracownika Urzędu:

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

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

Wnioskodawca

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

Małżonek wnioskodawcy

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

podpis

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

podpis

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

podpis

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

podpis

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

podpis

7. DATA WYPEŁNIENIA WNIOSKU

podpis

D

D

-

M

M

-

R

R

R

R

8. ZAŁĄCZNIKI:
1) OŚWIADCZENIA O STANIE MAJĄTKOWYM (dot. wszystkich osób pełnoletnich)
2) ZAŚWIADCZENIE O DOCHODACH (dotyczy osób, które:
a) zamieszkują w lokalu bez tytułu prawnego,
b) rodzin ubiegających się o zamianę na więcej niż 1 lokal
c) zajmują lokal socjalny
3) W przypadku osób ubiegających się o zamianę na więcej niż 1 lokal uzasadnienie z ewentualnymi
dokumentami

*niepotrzebne skreślić

1
Art. 286 § 1 Kodeksu karnego: „Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną 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.”

4

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

Warszawa, dnia ……..........................

nazwisko i imię
...............................................................
adres
..............................................................
nr ewidencyjny PESEL

OŚWIADCZENIE
2

wnioskujących oraz osób małoletnich / innych osób zgłoszonych we wniosku do wspólnego zamieszkiwania*,
ubiegających się wraz z wnioskodawcą o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu miasta
Oświadczam, że ja oraz moje małoletnie dzieci* posiadamy następujące tytuły prawne:
I.

Nieruchomości (własność).3

1. Mieszkania:
(struktura, wielkość /w m2/, charakter własności, wartość szacunkowa – należy uwzględnić także mieszkania w trakcie
budowy).
....................................................................................................................................................................................
2. Dom/Budynek (struktura, wielkość w m2, charakter własności, wartość szacunkowa – należy uwzględnić także domy
w trakcie budowy).
....................................................................................................................................................................................
3. Działki (powierzchnia w m2, charakter własności, wartość szacunkowa).
....................................................................................................................................................................................
4. Gospodarstwo rolne (rodzaj, powierzchnia w m2 , charakter własności, wartość szacunkowa).
....................................................................................................................................................................................
5. Inne ( jakie i dodatkowe informacje o posiadanych tytułach prawnych)
………………………………………………………………………………………………………………………

2
3

działających przez swoich przedstawicieli
należy uwzględnić majątek objęty wspólnością ustawową oraz majątek odrębny
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5. Inne tytuły prawne (najem, dzierżawa, użyczenie, spółdzielcze własnościowe/lokatorskie prawo do lokalu, inne) do
lokali mieszkalnych i użytkowych, budynków lub ich części, a także innych nieruchomości:
1. Mieszkania:
(struktura, wielkość /w m2/, charakter własności, wartość szacunkowa – należy uwzględnić także mieszkania w trakcie
budowy).
....................................................................................................................................................................................
2. Dom/Budynek (struktura, wielkość w m2, charakter własności, wartość szacunkowa – należy uwzględnić także domy
w trakcie budowy).
....................................................................................................................................................................................
3. Działki (powierzchnia w m2, charakter własności, wartość szacunkowa).
....................................................................................................................................................................................
4. Gospodarstwo rolne (rodzaj, powierzchnia w m2 , charakter własności, wartość szacunkowa).
....................................................................................................................................................................................
5. Inne ( jakie i dodatkowe informacje o posiadanych tytułach prawnych)
………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że innych tytułów prawnych, niż wymienione wyżej nie posiadam.
Oświadczam, że powyższe informacje są zgodne z prawdą i jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że podanie
nieprawdziwych danych skutkować będzie odpowiedzialnością karną z art. 286 § 1 Kodeksu karnego, stanowiącego
„Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną 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”.
.....................................................................................................................................................................
podpisy osób składających oświadczenie, złożone w obecności pracownika Urzędu

* niepotrzebne skreślić
Dnia ...................................................

tożsamość osoby składającej
oświadczenie ustalono na podstawie
dowodu osobistego nr ………………………….
wydanego przez ………………………………...
dnia ……………………………………………..
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