
(imię i naavisko wnioskodawcy)

(adres wnioskodawcy)

(telefon kontaktowy)

Nr sprawy. o. 6 o o.... o o. o c c e. o.. 9 c. o o ó. o o.

Datawpływuo........o......oo!.......

Załącznik nr 1

do Uchwały nr XIV ll92ll5
Rady Miejskiej w Nysie
z dnta 26 listopada 2015 r.

Nysa, ... c.. ..

Burmistrz Nysy
ul. Kolejowa 15
48-300 Nysa

WNIOSEK O NAJEM, ZAMIANĘ, DOŁĄCZENIE POMIESZCZEN,
UZYSKANIE TYTUŁU PRAWI\EGO

Do LOKALU*
wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nysa dla rvymienionych osób:

Lp. Imię I nazwisko Data
urodzenia

Data zamęIdowania
(pieczęć i podpis

Biura Meldunkowego)

Stopien
pokrewieństwa

1 WNIOSKODAWCA

2

nJ

4

5

6

7

8

(* niepotrzebne skreślić)

I. Dane dotyczące wysokości dochodów osób wymienionych we wniosku: (należy dołączyć
zaświadczenie o dochodach miesięcznych, w rozumieniu ustawy z dnia 21 częrwca 2001 r.
o dodatkach mieszkaniowych - obliczonych jako średnia z ostatnich 3 miesięcy poptzedzających
miesiąc złożęnia wniosku). Dochody miesięczne ztyĄułu stosunku pracy lub stosunku słuzbowego,
inne dochody stałe (w szczególności: alimenty, zasiłki rodzinne, dodatki pielęgnacyjne, zasiłki
wychowawcze, zasiłki dla bęzrobotnych, umowy o dzieło, umowy zlecenia) razem wynoszą

zł., z czego na jedną osobę uprawnioną dochód miesięczny
Wynosi ..3.. o.. o.6....... o o... o. ,..Zł.



Z-

II. Dane doĘczące mieszkania zajmowanego przez

2. Najemcą członkiem spółdzielni, właścicielem* jest....

twa.
3. się .........,. po ,t,

,IV......... " m2,

4. kaln " ^',
5. Mieszkanie połozone jest na parterze ...,.........piętrze i wyposazone jest w instalację

wodno-kanalizacyjną gazow% c. o.,łazieŃQ, w.c. *

6. Zajmowane mióŚzkanie jest lokalem: komunalnym, spółdzielczym, własnoŚciowYm*,

inne ..,.......

7. Ewentualne zaległości w opłatachztl,iiunajmu lokalu """""""""""zł,
8. Wysokość dodatlu mieszkiniowego ......., """",zł,
9, Ilośó osób wykazanych w naliczeniach czynszowch .,...........

(pieczęć i podpis administratora, właściciela domu)*

III. D an e d otyczące m ieszkan i a zajmow anego przez

2. Najemcą członkiem spółdzielni, właścicielem* jest...,

stopień pokrewieństwa,...,.,.,...
3. Mieszkanie składa się z pokoi o powierzchni kazdego pokoju L"""""",,2,

II.,......,...... ;';iil..._._..-....-', IV..,...........!rr', v...........*'or-t<uctrni """""m',
4. Powierzchnia mieszkalna pokoi ,_.......,....... m2, powierzchniaużytkowa """""" -',
5. Mieszkanie połozone jeŚt na parterze .............ptętrze i wyposazone jest W instalację

wodno-kanalizacyjną gazow% c. o.,łazieŃQ, w.c. *

6. Zajmowarte mieszkanie jest lokalem: komunalnym, spółdzlelczym, własnoŚciowYm*,

innę .

7. Ewentualne zaległości w opłatach z tytułu najmu lokalu .......,..............zł.

8' WYsokość dodattu mieszkiniowego 
"""""""""""""""",11,9. Ilośó osób wykazanych w naliczeniach czynszorych .............

(pieczęć i podpis administratora, właściciela domu)*

Lp. Imię i nazwisko osób
zameldowanych pod ww.

adresem

Data
urodzenia

Stopień pokrewieństwa potwierdzenie Biura
Meldunkowego - data

zameldowania

1 najemca-właściciel*

ż

3

4

5

6

7

8



Lp. Imię i nazwisko osób
zameldowanych pod

w\ry. adresem

Data
urodzenia

Stopień pokrewieństwa potwierdzenie Biura
Meldunkowego - data

zameldowania
1 naiemca-właściciel*
)

3

4

5

6

7

8

IV. Uzasadnienie wniosku:

oświadczenie

Oświadczam, ze posiadam/ nie posiadam* tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego ani zadnej innej
nieruchomości.

(* niep otrzębne skreślić) czsĄeLny podpis wnioskodawcy



Pouczony o odpowiedzialności karnej, że za składanie fałszywych danych grozi karu pozbawienia
wolności (art.233 kodęksrr karnego) oświadczam, że povlyższe dane sąprawdziwe.
Jednocześnie oświadczarfl, że zgodnie ztreściąustawy z dnia 29 sierpnia I99] t. o ochronie danyclr
osobowych (Dz. U. z2014 t, poz. II82, ze zm,) wyrażam zgodęnaprzetwarzanie danych osobowych
zawarĘch we wniosku oraz upublicznienie moich danych osobowych zawartych we wniosku. Treść ta
może byc podana do publicznej wiadomości na łamach prasy, na tablicy ogłoszeń mieszczącej się
wUrzędzie Miejskim wNysie orazw Biuletynie Informacji Publicznej.
Oświadczam równiez, ze jestem świadomy/a faktu, iżprzysługuje mi prawo wglądu do moich danych
osobowych oraz do ich poprawiania.

IV. Uwagi i uzupełnienia wniosku:

Pesel

(dŃa i podps z pteczą/ką pracownika przyjmującego wniosek)

VI. Kwalifikacja wniosku

1. 3 uchwały - krYerium dochodowe ........ ................... na
2. zuchwały-kryterium niezaspokojonych pottzeb mieszkaniowych,

w tym kryterium metrażowe na
3. inne

wniosek w dniu

1 osobę uprawnioną

1 osobą uprawnioną

został Zaoplniowany ""......... e . o.. o. o.9... o. o ....... c

(pozylywnie l negatywnie)

(pteczęć i podpis pracownika)

VII. Ponowna kwalifikacja wniosku po weryfikacji

1. 3 uchwały -Wyterium dochodowe .......... ..,,............, na
2. 2 uchwały - kryterium niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych,

na

1 osobę uprawnioną

1 osobą uprawnionąw tyrn kryterium metrażowe ....o...........................o.o

3. inne

wniosek w dniu został Zaoplniowany ....... !. o... o. o... o c. o... o o....... e o.. o

(pozfrywnie l negatywnie)

''''' 
6i;',,r:,;i p"api; p;",o*"ika)


