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Ocena punktowa …………………………..............

...................................................................
(nazwisko i imię))
...................................................................
(adres zamieszkania)

PREZYDENT MIASTA SIEDLCE

I. SYTUACJA RODZINNA I BYTOWA

L.p.

Nazwisko i imię

Data
urodz.

Stosunek
pokrewieństwa do
wnioskodawcy
osób
wymienionych we
wniosku

Wynagrodzenie
brutto za okres 3
miesięcy
poprzedzających
złoŜenie wniosku

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Średni miesięczny dochód w/w osób w przeliczeniu na 1 członka rodziny wynosi ………………….. złotych
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II. SYTUACJA MIESZKANIOWA WNIOSKODAWCY
1. Wnioskodawca zamieszkuje w lokalu: *
a) spółdzielczym
b) komunalnym
c) zakładowym
d) hotelowym
e) prywatnym czynszowym
f)

wynajmowanym od osób fizycznych

g) innym (jakim?) ……………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Mieszkanie składa się z ………….pokoi o powierzchni kaŜdego pokoju
2

1. …………………… m

2

2. …………………… m

2

3. …………………… m

2

4. …………………… m

2

- łączna powierzchnia uŜytkowa mieszkania wynosi ……………………….. m

2

- powierzchnia pokoju na jednego członka gospodarstwa domowego wynosi …………………. m
3. Zajmowane mieszkanie jest uŜytkowane:*
a) samodzielnie

b) wspólnie z (określić z kim i ile izb zajmuje wnioskodawca) ………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
c) podnajmowane u osób obcych
4. Zajmowany lokal jest: *
a) zagrzybiony, zawilgocony
b) bez urządzeń wodno-kanalizacyjnych
c) bez łazienki
d) bez wc
e) ogrzewany piecowo
5. Lokal połoŜony jest:* (dotyczy osób powyŜej 65 roku Ŝycia i inwalidów)
a) parter
b) kondygnacja (która?) ……………….
6. Czy wnioskodawca przebywa w noclegowni PKPS w Siedlcach?*
a) tak (podać ilość miesięcy) ……………….
b) nie
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III. SYTUACJA RODZINNA WNIOSKODAWCY:

1. Głównym najemcą lokalu jest:*
a)

wnioskodawca

b)

członek rodziny (określić kto?) ……………………………………………………………………………………………………..

c)

osoba obca

2. Występujące inwalidztwo (udokumentowane) wśród osób ubiegających się o mieszkanie:*
a)

grupa I

b)

grupa II

c)

grupa III

d)

dzieci do lat 16

3. Liczba dzieci w rodzinie wnioskodawcy ……………………………………..
4. Wnioskodawca jest osobą samotnie wychowującą dzieci?*
(rozwód, wdowieństwo lub inna okoliczność do udokumentowania)
a)

tak

b)

nie

5. Wnioskodawca jest rodziną zastępczą?* (do udokumentowania)
a)

tak

b)

nie

6. Wnioskodawca jest osobą opuszczającą dom dziecka lub inną placówkę opiekuńczo-wychowawczą w związku z uzyskaniem
pełnoletniości: *
a)

tak

b)

nie

IV. INNE OKOLICZNOŚCI:
1. Okres oczekiwania na mieszkanie liczony wstecz od daty złoŜenia wniosku, pod warunkiem jego corocznego
uaktualniania:
- ile lat? ………………………………………….
2. Czy wnioskodawca posiada uprawnienia do innego lokalu w mieście Siedlce lub innej miejscowości?*
a) tak
b) nie
3. Okres stałego zamieszkiwania i zameldowania w mieście Siedlce*
a) na pobyt stały

od …………………

b) na pobyt czasowy

od …………………

c) bez zameldowania

od …………………

4. StaŜ małŜeństwa, wiek małŜonków ( do udokumentowania )
a) staŜ małŜeństwa lat

…………………….

b) Ŝona lat

…………………….

c) mąŜ lat

…………………….
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Wnioskodawca składa oświadczenie pod odpowiedzialnością karną określoną w art.233§ 1 kk.
I.

WyraŜam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych zawartych we wniosku o wynajem
mieszkania komunalnego lub lokalu socjalnego jak równieŜ umieszczenie moich danych osobowych na
liście osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu jw.

II.

Jeśli w danym roku moje nazwisko nie znajdzie się na liście osób uprawnionych do wynajmu mieszkania
komunalnego lub socjalnego a w dalszym ciągu chcę się ubiegać o wynajem takiego mieszkania, to
zobowiązuję się do aktualizowania w IV kwartale kaŜdego roku danych zawartych we wniosku złoŜonym
przeze mnie o wynajem mieszkania komunalnego lub lokalu socjalnego w następującym zakresie:
- składu osobowego rodziny,
- dochodów wszystkich członków rodziny (zaświadczenia o dochodach z trzech miesięcy
poprzedzających ich złoŜenie),
- warunków mieszkaniowych

………………………………………………..
(data)

……………………………………………….
(podpis wnioskodawcy)

* - właściwe zakreślić
Niezbędne załączniki:
a) zaświadczenie o dochodach brutto za okres 3 miesięcy poprzedzających złoŜenie wniosku
b) zaświadczenie z domu dziecka lub innej placówki opiekuńczo-wychowawczej
c) zaświadczenie o występującym inwalidztwie
d) orzeczenie lekarskie o niepełnosprawności dla dzieci do lat 16
e) udokumentowanie okoliczności samotnego wychowywania dzieci
f)

udokumentowanie faktu stanowienia rodziny zastępczej

g) udokumentowanie staŜu małŜeńskiego
h) zaświadczenie z noclegowni PKPS w Siedlcach
Uwaga:
Brak potwierdzenia danych wymagających udokumentowania zaświadczeniami – uniemoŜliwi prawidłowe
rozpatrzenie wniosku.

Wyczyść

Drukuj

