DG.4401/

…………………………………….
Nazwisko i imię
.........................................................
(adres zamieszkania)

/

Zarząd Mienia Komunalnego
w Białymstoku
ul. gen. J. Bema 89/1

..........................................................
PESEL
..........................................................
(nr telefonu)

Adres do korespondencji: ……………………………………………………….……………………

WNIOSEK O WYNAJĘCIE LOKALU SOCJALNEGO GRUPY „A” NA LOKAL SOCJALNY
NIEWCHODZĄCY DO GRUPY „A”
I.
Lp.

Proszę o wynajem lokalu socjalnego
Nazwisko i imię

PESEL

Data urodzenia

Stosunek do
wnioskodawcy

1
2
3
4
5
6
7
8
9

II. Wysokość dochodu :

Lp

Imię i nazwisko członka
gospodarstwa domowego

Źródło dochodu

Wysokość ( Łączna dochodu za
okres 12 miesięcy
poprzedzających datę złożenia
wniosku)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Razem dochody gospodarstwa domowego

1

Dochód wyliczony w oparciu o art. 3 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach
mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 ze. zm.):
Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu
składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach
o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do
dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych,
jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w
zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych
świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego oraz
zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów,
rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.
Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach
przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z późn. zm.).
W załączeniu dokumenty
potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnione osoby
( zaświadczenie o dochodach oraz kopie decyzji MOPR, ZUS, KRUS, PUP):
1. ..............................................................................................................................................................
2. ..........................................................................................................................................................................
3. ..............................................................................................................................................................
4. ..........................................................................................................................................................................
5. ..............................................................................................................................................................
6. ..........................................................................................................................................................................

Czytelny podpis : .......................................

(wnioskodawcy)

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

(współmałżonka)

Notatka służbowa sporządzona przez pracownika ZMK weryfikującego wniosek:

Łączny roczny dochód gospodarstwa domowego podzielony przez 12 miesięcy wynosi
………….…………………………
Miesięczny dochód na 1 osobę wynosi ( miesięczny dochód podzielony przez ilość osób
ubiegających się o wynajęcie mieszkania)
…………………………………………………………………………….…….….
Obowiązujące w dniu rozpatrywania wniosku kryterium dochodowe dla osoby samotnej :
- lokal socjalny:
……………………………………………………………………………..……………
Obowiązujące w dniu rozpatrywania wniosku kryterium dochodowe dla jednego członka rodziny :
- lokal socjalny:
……………………………………………………………………………..……………
…………………………………………..
Podpis pracownika ZMK
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II. Opis zajmowanego lokalu socjalnego typu A::
1.Powierzchnia lokalu zgłoszonego do zamiany:
a) powierzchnia użytkowa: ………., ilość pokoi ............
1 p ....................m2, 2 p ................m2, 3 p ...............m2 , 4 p .....................m2
b) kuchnia ........................m2 ( ciemna, z oknem), piwnica nr ...............
c) powierzchnia ogólna lokalu ...............m2 , powierzchnia pokoi .............., piętro……….
2. Wyposażenie lokalu (właściwe zaznaczyć):
o instalacja wodociągowa,
o instalacja wodociągowo- kanalizacyjna,
o gaz z sieci miejskiej, gaz z butli,
o ogrzewanie: centralne, piecowe,
o stolarka okienna: drewniana, PCV
o łazienka , wc,
o woda ciepła z sieci miejskiej, z piecyka
o balkon, winda
o
3. Tytuł prawny do zajmowanego lokalu: ……………………………………………………..
załączyć kserokopię ( oryginał do wglądu)
III. Potwierdzenie przez Dział Obciążeń i Rozliczeń ZMK pok.02 zaległości figurującej na
koncie w kwocie..........................................................................…………………………..
.................................................................
( podpis pracownika ZMK)

Oświadczenia:

I. Oświadczam, że nie posiadam i wszystkie osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania nie
posiadają
prawa do własności lub współwłasności lokalu lub budynku mieszkalnego,
spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego w spółdzielni
mieszkaniowej, prawa najmu lokalu towarzystwa budownictwa społecznego, najmu lokalu
wchodzącego w skład publicznego zasobu mieszkaniowego, najmu lokalu stanowiącego własność
osób prywatnych.
Czytelny podpis : ..........................................

(wnioskodawcy)

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

(współmałżonka)

II. Na podstawie art.23 ust.1 pkt.1 w związku z art.7 pkt. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zmianami), wyrażam
zgodę na publikowanie moich danych na podawanym do publicznej wiadomości wykazie
wniosków zawierającym wartości punktowe, rocznych lub dodatkowych projektach,
ewentualnie listach osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu oraz na ich
przetwarzanie w zakresie wynikającym z przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
(Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXIV/376/12 Rady Miasta
Białystok z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Białystok (Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 4 grudnia 2012r.
poz. 3725).
Czytelny podpis : ....................................... ...

(wnioskodawcy)

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

(współmałżonka)
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Wykaz dołączonych dokumentów:

1. …………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………
4. ………………………………………………………………………………………….
5. ………………………………………………………………………………………….
Czytelny podpis : .......................................
(wnioskodawca )

.............................................
(współmałżonek )

………………………………………………………..
podpis pracownika ZMK rozpoznającego wniosek
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