ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU

o warunkach zamieszkiwania kwalifikujących do poprawy
(właściwe zaznaczyć i wypełnić):
....................................................................
Nazwisko i imię
......................................................................
(adres zamieszkania)

.......................................................................
(adres do korespondencji)

* Właścicielem/Najemcą lokalu w którym zamieszkuje jest : ……………………………………
1.

Przebywanie w Mieście przez okres co najmniej 1 roku z zamiarem stałego pobytu nie mając
tytułu prawnego do zamieszkiwania w żadnym lokalu.
W załączeniu dokumenty potwierdzające przebywanie na terenie Miasta przez okres
co najmniej 1 roku:
1) ….................................................................................................................................................
2) .....................................................................................................................................................
3) ….................................................................................................................................................
4) ….................................................................................................................................................

2.

Zamieszkiwanie na terenie Miasta w lokalu, którego nie jestem właścicielem i w którym
powierzchnia pokoi w przeliczeniu na jedną zamieszkującą tam osobę jest mniejsza niż 5 m 2
w gospodarstwie wieloosobowym lub mniejsza niż 10 m 2 na osobę w gospodarstwie
jednoosobowym,

Osoby zamieszkujące w lokalu:
Lp.

Nazwisko i imię

PESEL

Data urodzenia

Stosunek do
wnioskodawcy

1
2
3
4
5
6
7
8

3.

Mieszkanie składa się z ……… izb ( pokoje + kuchnia), o powierzchni:
1 ………………m2, 2. …………………m2, 3. …………………m2, 4. ………..…m2,
oraz kuchni o powierzchni …………………..m2 .
Powierzchnia całkowita mieszkania wynosi: ……………….m2
Łączna powierzchnia pokoi w lokalu wynosi: ………………m2
Powierzchnia pokoi na 1 zamieszkującą osobę wynosi …………………..m2.
Potwierdzenie wiarygodności danych- pieczęć i czytelny podpis administratora lub właściciela
lokalu:
......................................................................................................................................................
1

4.

Jeżeli wnioskodawca lub osoba niebędąca wnioskodawcą jest osobą niepełnosprawną, której
niepełnosprawność wymaga, zgodnie z orzeczeniem właściwego zespołu do spraw orzekania
o niepełnosprawności, zamieszkiwania w oddzielnym pokoju lub porusza się na wózku
inwalidzkim albo gdy osoby takie są członkami jego gospodarstwa domowego, to w celu
obliczenia powierzchni, od powierzchni pokoi odejmuje się 15 m².
Wypisać i dołączyć dokumenty potwierdzające powyższe:
………………………………………………………………………………………….………

Czytelny podpis : .....................................
(wnioskodawcy)

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

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

(współmałżonka / konkubenta)

2

Liczba punktów ...............
L.p.

I.

II

Kryteria stanowiące podstawę przyznania punktów/
właściwe zaznacza wnioskodawca

Warunki mieszkaniowe
1.
Powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa
domowego w dotychczas zajmowanym lokalu lub lokalach:
○ poniżej 3 m2
○ od 3,00 do 3,99 m2
○ od 4,00 do 4,99 m2
2.
Pomieszczenia użytkowane w dotychczasowym lokalu
wspólnie z osobami należącymi do innych gospodarstw
domowych:
o
wspólny pokój
o
wspólna kuchnia
o
wspólna łazienka
3.
Wyposażenie w dotychczas zajmowanym lokalu:
1) brak ustępu
2) brak łazienki
3) ogrzewanie piecowe
4.
1) Zamieszkiwanie
w
pomieszczeniach
niemieszkalnych (nieprzystosowanych do stałego
zamieszkiwania).
5.
Okres zamieszkania w lokalu położonym na terenie Miasta,
który został wyłączony z użytkowania decyzją organu
nadzoru budowlanego:
1) powyżej 5 lat
2) od 5 do 3 lat
3) poniżej 3 lat
Sytuacja wnioskodawcy
1.
Wnioskodawca jest osobą, opuszczającą rodzinę zastępczą
lub całodobową placówkę opiekuńczo-wychowawczą w
związku z usamodzielnieniem i brakiem możliwości
zamieszkania w lokalu na terenie Miasta, w którym
zamieszkiwał przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej
lub skierowaniem do placówki opiekuńczo-wychowawczej,
ani nie ma na terenie Miasta innego lokalu, w którym
mógłbym zamieszkać:
1. jeżeli od opuszczenia przez niego rodziny zastępczej
lub placówki opiekuńczo-wychowawczej nie minęło 5 lat
1. jeżeli od opuszczenia przez niego rodziny zastępczej
lub placówki opiekuńczo-wychowawczej minęło
ponad 5 lat

Liczba punktów/
wypełnia pracownik
ZMK

5
3
1

2
2
2
3
3
3
1

5
3
1

3
1

3

2.

o Wnioskodawca jest osobą samotnie wychowującą
własne lub przysposobione dzieci małoletnie lub
uczące się w wieku do 25 lat i będące na utrzymaniu
wnioskodawcy

4

3.

III

IV

o W skład gospodarstwa domowego wnioskodawcy
3
wchodzi co najmniej 3 dzieci własnych lub
przysposobionych
będących
na
utrzymaniu
wnioskodawcy
4.
Wnioskodawca lub członek jego gospodarstwa domowego
jest osobą:
o znacznym lub umiarkowanym stopniu
5
niepełnosprawności
2
o o lekkim stopniu niepełnosprawności
5.
o Wnioskodawca tworzy rodzinę zastępczą
5
6.
Wnioskodawca jest osobą bezdomną:
o realizującą program wychodzenia z bezdomności
5
(co zostało potwierdzone przez Miejski Ośrodek
Pomocy Rodzinie)
2
o która nie realizuje programu wychodzenia z
bezdomności
Okres ubiegania się o wynajęcie lokalu
Wnioskodawca ubiega się o wynajęcie lokalu wchodzącego 3 punkty za każdy pełny
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Białystok przez
rok ubiegania się,
okres dłuższy niż rok i w tym czasie spełnia kryteria
począwszy od drugiego
umożliwiające wynajęcie mu lokalu socjalnego lub lokalu
roku
na czas nieoznaczony
o ilość lat ……..…………
suma punktów…….
Inne kryteria/ wypełnia pracownik ZMK
1.
o Samowolne zajęcie przez wnioskodawcę lokalu
wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy Białystok – niezależnie od terminu i czasu
zajęcia oraz niezależnie od tego, czy wnioskodawca
nadal zamieszkuje w zajętym samowolnie lokalu

minus 15

2.

o Zbycie prawa do lokalu lub domu mieszkalnego
przez wnioskodawcę lub osoby, w których imieniu
jako wnioskodawca występuje, w okresie 5 lat przed
złożeniem wniosku o wynajęcie lokalu

minus 10

3.

o Używanie przez wnioskodawcę lokalu dotychczas
zajmowanego w sposób, który w świetle art. 11 ust.
2 pkt 1 ustawy uzasadnia wypowiedzenie umowy
najmu

minus 15
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4.

5.

6.

o Zaleganie z opłatami za zajmowanie lokalu
dotychczasowego za okres dłuższy niż 3 miesiące
Kwota …………………............................................
Adres lokalu …..........................................................
o Przekazanie wynajmującemu we wniosku lub w
inny
sposób
nieprawdziwych
informacji
dotyczących sytuacji mieszkaniowej, składu
gospodarstwa
domowego
lub
dochodu
gospodarstwa domowego, w tym dochodu
poszczególnych członków gospodarstwa domowego
o Skorzystanie z umorzenia należności z tytułu opłat
za zajmowanie lokalu wchodzącego w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Białystok

minus 10

minus 20

minus 10

Wypisać i dołączyć dokumenty potwierdzające kryteria stanowiące podstawę przyznania punktów:
o ………………………………………………………………………………………............…
o …………………………………………………………………………………………............
o …………………………………………………………………………………………............
o …………………………………………………………………………………………............
Czy wnioskodawca ................................................... zamieszkały przy ul. ..........................................
(Imię i Nazwisko)

w Białymstoku pobiera dodatek mieszkaniowy (zaznaczyć właściwe):
TAK
NIE
Należy dołączyć kserokopię decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wraz z umową najmu lokalu
(dotyczy pozytywnej odpowiedzi).

Czytelny podpis : .......................................
(wnioskodawcy)

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

Data:

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

(współmałżonka / konkubenta)

………………………………………………………..
( podpis pracownika ZMK )

5

