
Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XXXII/251/2021 

Rady Miejskiej w Brzesku 

z dnia 24 lutego 2021 r. 

 

Znak sprawy: ............................................. 

Data wpływu: ............................................ 
 

……………………………………………. 

(Imię i nazwisko Wnioskodawcy) 

 

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

(Adres stałego zameldowania) 

 

…………………………………………….. 

(Adres zamieszkania lub korespondencyjny)    Urząd Miejski  

         w Brzesku 
……………………………………………..                                                                          
(Nr PESEL) 

 

…………………………………………….. 

(Nr telefonu kontaktowego) 

 

 Wniosek o przydział mieszkania: 
 

 Proszę o przydzielenie mieszkania dla następujących osób: 

 

L.p. Imię 

i nazwisko 

Data 

urodzenia 

Stan 

 cywilny 

Data 

zameldowania 

na pobyt stały 

Data 

zameldowania 

na pobyt 

okresowy 

Stosunek 

pokrewieństwa  

do wnioskodawcy 

1. 

 

      

2. 

 

      

3. 

 

      

4. 

 

      

5. 

 

      

6. 

 

      

 

 

….................................................................. 

(Podpis i pieczęć prowadzącego meldunki) 

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

           (Podpis wnioskodawcy) 
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I. Adresy zamieszkiwania wnioskodawcy w okresie ostatnich 5 lat do dnia złożenia wniosku  

o przydział mieszkania: 

 

L.p. Adres zamieszkania: Okres zamieszkiwania Uwagi 

od dnia do dnia 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

II. Adresy zamieszkiwania współmałżonka wnioskodawcy w okresie ostatnich 5 lat do dnia 

złożenia wniosku o przydział mieszkania: 

 

L.p. Adres zamieszkania: Okres zamieszkiwania Uwagi 

od dnia do dnia 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

III. Warunki mieszkaniowe, społeczne, zdrowotne  osób w miejscu stałego zameldowania                   

wnioskodawcy: 

1) Ilość osób zameldowanych na pobyt stały: ………, faktycznie zamieszkujących …………… 

2) Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego (domu): ………………………………………..  

(powierzchnię użytkową lokalu (domu) potwierdza  zarządca budynku, właściciel lub 

dokumentujemy kopiami (pozwolenia na budowę, specyfikacji opłat za używanie lokalu 

(domu), decyzją wymiaru podatkowego))    

3) zamieszkiwanie wspólnie z osobami niepełnosprawnymi w stopniu znacznym  

lub umiarkowanym:                   

tak/nie 

(niepełnosprawność udokumentować orzeczeniem o niepełnosprawności wydanym przez 

Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności albo równorzędnym orzeczeniem o zaliczeniu do 

grupy inwalidzkiej lub lekarza orzecznika ZUS o niezdolności do pracy) 

4) niepełnosprawność wnioskodawcy lub członków jego gospodarstwa domowego w stopniu 

znacznym lub umiarkowanym:                

tak/nie 
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(niepełnosprawność udokumentować orzeczeniem o niepełnosprawności wydanym przez 

Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności albo równorzędnym orzeczeniem o zaliczeniu do 

grupy inwalidzkiej lub lekarza orzecznika ZUS o niezdolności do pracy) 

5) w rodzinie wnioskodawcy, z którą zamieszkuje występuje przemoc bądź alkoholizm:  

 tak/nie 

(udokumentować zaświadczeniem z MOPS, PCPR, instytucji zajmujących się leczeniem 

uzależnień lub Policji, posiadaniem Niebieskiej Karty, posiadaniem wyroku skazującego 

sprawcę) 

6) wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim, a ubiega się o mieszkanie oddzielnie –  

bez małżonka (należy podać powody):               

tak/nie 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

7) faktyczne zamieszkiwanie z byłym małżonkiem:               

tak/nie 

(należy załączyć kopię sentencji wyroku orzekającego rozwód) 

8) zamieszkiwanie w lokalu (domu) o złym stanie technicznym, przeznaczonym do kapitalnego 

remontu bądź rozbiórki, a także lokal, w którym występuje wilgoć, grzyb bądź inne czynniki 

zagrażające zdrowiu                             

tak/nie 

(należy załączyć ekspertyzę stanu technicznego, decyzję nadzoru budowlanego) 

 

IV. Warunki mieszkaniowe, społeczne, zdrowotne osób w miejscu stałego zameldowania                  

współmałżonka wnioskodawcy: 

1) Ilość osób zameldowanych na pobyt stały: ………, faktycznie zamieszkujących …………… 

2) Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego (domu): ………………………………………..  

(powierzchnię użytkową lokalu (domu) potwierdza  zarządca budynku, właściciel lub 

dokumentujemy kopiami (pozwolenia na budowę, specyfikacji opłat za używanie lokalu 

(domu), decyzją wymiaru podatkowego))    

 

3) zamieszkiwanie wspólnie z osobami niepełnosprawnymi w stopniu znacznym  

lub umiarkowanym:                   

tak/nie 

(niepełnosprawność udokumentować orzeczeniem o niepełnosprawności wydanym przez 

Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności albo równorzędnym orzeczeniem o zaliczeniu do 

grupy inwalidzkiej lub lekarza orzecznika ZUS o niezdolności do pracy) 

4) niepełnosprawność małżonka wnioskodawcy lub członków jego gospodarstwa domowego  

w stopniu znacznym lub umiarkowanym               

tak/nie 

(niepełnosprawność udokumentować orzeczeniem o niepełnosprawności wydanym przez 

Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności albo równorzędnym orzeczeniem o zaliczeniu do 

grupy inwalidzkiej lub lekarza orzecznika ZUS o niezdolności do pracy) 

5) w rodzinie małżonka wnioskodawcy, z którą zamieszkuje występuje przemoc bądź 

alkoholizm:                     

tak/nie  
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(udokumentować zaświadczeniem z MOPS, PCPR, instytucji zajmujących się leczeniem 

uzależnień lub Policji) 

6) faktyczne zamieszkiwanie z byłym małżonkiem               

tak/nie 

(należy załączyć kopię sentencji wyroku orzekającego rozwód) 

7) zamieszkiwanie w lokalu (domu) o złym stanie technicznym, przeznaczonym do kapitalnego 

remontu bądź rozbiórki, a także lokal, w którym występuje wilgoć, grzyb bądź inne czynniki 

zagrażające zdrowiu                            

 tak/nie 

(należy załączyć ekspertyzę stanu technicznego, decyzję nadzoru budowlanego) 

V. Dane o aktualnie zajmowanym mieszkaniu: 

 

1) Adres lokalu, w którym aktualnie zamieszkuje wnioskodawca:   

 

……………………………….……..…………………………………….…………………………….. 

  

kondygnacja ............................................................................................................................................ 

 

2) Właściciel/ dysponent budynku/, w którym usytuowany jest lokal : 

 

……..........................................................................................................................................................

(podać nazwę lub nazwisko, adres) 

  

3) Głównym najemcą  - lokatorem – właścicielem * mieszkania (domu), w którym zamieszkuję  

jest:  

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

 

4) Osoby zamieszkujące i zameldowane ww. lokalu mieszkalnym (domu):  

      (podać nazwisko i imię, datę urodzenia  – stopień pokrewieństwa do wnioskodawcy) 

 

1. .............................................................. - .......................... - …………………….. 

2. .............................................................. - .......................... - …………………….. 

3. .............................................................. - .......................... - …………………….. 

4. .............................................................. - .......................... - …………………….. 

5. .............................................................. - .......................... - …………………….. 

6. .............................................................. - .......................... - …………………….. 

5) Struktura lokalu: 

 

• powierzchnia użytkowa: .................................................. 

…………………………… 

• łączna powierzchnia pokoi i kuchni: ................................  (potwierdza właściciel   

lub zarządca budynku) 
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6) Mieszkanie położone jest na  ......................................................... i wyposażone w instalację 

wodną, kanalizacyjną, elektryczną, gazową, centralnego ogrzewania, w.c., łazienkę, piece *. 

 

Szkic lokalu: 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

7) Lokal mieszkalny: 

a) położony jest w budynku mieszkalnym, użytkowym przeznaczonym do rozbiórki, naprawy,      

   przebudowy * 

b) jest rozkładowy, przechodni * 

c) składa się z ............ pokoi o powierzchni: 

1/.................m2, 2/ .................m2, 3/ .............m2, 4/ ..............m2 

8) Lokal mieszkalny zajmowany jest: 

   a)samodzielnie 

   b)wspólnie w następujący sposób: 

L.p. Powierzchnia  

izby mieszkalnej 

Imię i nazwisko osoby 

zamieszkałej  

Liczba osób zamieszkałych Uwagi 

1.     

2     

3.     

4.     

5.     

6.     
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9) Kuchnia użytkowana jest samodzielnie, wspólnie * przez: 

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

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

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

 

10) Inne dane dotyczące zajmowanego lokalu (opis stanu technicznego itp.): 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11) Oświadczam, że lokal mieszkalny, w którym zamieszkuję wraz z osobami wymienionymi  

w pkt V ppkt 4 niniejszego wniosku nie jest obciążony/jest obciążony* zaległościami z tytułu 

opłat czynszowych i za media.    

*- właściwe podkreślić 

 

        

VI. Do wniosku załączam: 

1) Deklarację o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego, 

2) Oświadczenie o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego, 

3) Oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu położonego w Brzesku 

lub pobliskiej miejscowości, 

4) ………………………………………………………………………………………………….. 

5) ………………………………………………………………………………………………….. 

6) ………………………………………………………………………………………………….. 

7) ………………………………………………………………………………………………….. 

8) ………………………………………………………………………………………………….. 

9) ………………………………………………………………………………………………….. 

10) ………………………………………………………………………………………………….. 
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VII. Prośbę swoją motywuję następująco: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

     

1. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i opublikowanie danych osobowych 

zawartych we wniosku dla celów związanych z procedurą weryfikacyjną wniosku o 

przydział mieszkania oraz opracowaniem listy przydziałów mieszkań z mieszkaniowego 

zasobu gminy, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                        

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1). 

2. Świadomy odpowiedzialności karnej – art. 233 § 1 kodeksu karnego – oświadczam, że 

złożyłem  prawdziwe informacje i nie zataiłem prawdy. 

3. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli warunków mieszkaniowych przez Społeczną 

Komisję Mieszkaniową oraz pozyskanie informacji dotyczących sytuacji socjalno – 

mieszkaniowej mojej rodziny. 

                                                                                                                                                              

                                                                                            

Brzesko, dnia ……………………….   ………………………………………….. 

          (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

Art. 233 § 1 

„Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym 

postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, 

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.” 

 
Uwaga!  

- Wnioskodawcy bez dochodu mogą zostać zakwalifikowani tylko i wyłącznie na listę do przydziału lokalu w najmie 

socjalnym, 

- Brak dokumentów potwierdzających poszczególne dane we wniosku o przydział mieszkania, niezbędnych                   

do wypełnienia Kwestionariusza oceny warunków socjalno – mieszkaniowych (zał. Nr 3 do uchwały) skutkuje 

punktacją „0”.  


