Załącznik nr 1 do wniosku o wynajęcie zajmowanego lokalu mieszkalnego

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

I. Wysokość dochodu (nie dotyczy – małżonka niebędącego współnajemcą lokalu, dzieci najemcy
lub jego współmałżonka, bądź osoby wobec której najemca zobowiązany był do świadczeń
alimentacyjnych albo osoby pozostającej we wspólnym pożyciu z najemcą, które to mieszkały
wspólnie z najemcą i prowadziły z nim razem gospodarstwo domowe przez co najmniej 5 lat przed
opuszczeniem przez niego lokalu):

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
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)

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

Data: ........................

(współmałżonka)
1

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 gospodarstwa jednoos. :
- lokal socjalny: ……………………………………………………………………………..……………
- lokal mieszkalny: …………………………………………………………………………..…………...
Obowiązujące w dniu rozpatrywania wniosku kryterium dochodowe dla jednego członka gosp.
wieloosobowego:
- lokal socjalny: ……………………………………………………………………………..……………
- lokal mieszkalny: …………………………………………………………………………..…………...
Obowiązujące kryterium finansowe:
- spełnione dla lokalu mieszkalnego / socjalnego
- przekroczone o kwotę ………………..…dla lokalu mieszkalnego, …………….…………dla lokalu
socjalnego.
…………………………………………..
Podpis pracownika ZMK

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

(wnioskodawcy)

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

Data: ........................

(współmałżonka)
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