
Wniosek o przydział lokalu mieszkalnego – lokalu socjalnego 

 
                                                                                             Boguszów-Gorce dnia .............................. 

........................................................ 
             ( imię i nazwisko wnioskodawcy) 

........................................................ 
           ( adres: ulica, nr domu, nr mieszkania) 

 

PESEL ........................................... 

Telefon ...........................................                               Data wpływu ................................................... 

                                                                                       Nr wniosku ..................................................... 

 

 

1. Osoby ubiegające się o przydział lokalu. 

 

Lp. Imię i nazwisko Dochody brutto*  ( z tyt. pracy, 

renty, alimenty, stypendia i inne) 

z ostatnich 3 miesięcy 

Pieczęć zakładu pracy 

lub dokument 

potwierdzający dochód 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

 
 Dochód brutto – należy przez to rozumieć wszelkie przychody brutto uzyskiwane przez wnioskodawcę i osoby, z którymi 

prowadzi wspólne gospodarstwo domowe. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, 

jednorazowych zapomóg oraz dodatku z tytułu urodzenia dziecka, zasiłków i dodatków pielęgnacyjnych, jednorazowych 

świadczeń z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego. 

 

 

2. Dane o wnioskodawcy i osobach z nim zamieszkującymi w domu nr ....w lokalu nr .. 

przy ulicy .......................................................................................... w Boguszowie-Gorcach. 

 

Lp. Imię i nazwisko Data 

urodzenia 

Data zameldowania 

na pobyt stały lub 

czasowy* 

Stopień 

pokrewieństwa 

do wnioskodawcy 

Miejsce 

pracy lub 

nauki 

1.    wnioskodawca  

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

 *zameldowanie wypełnia Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach 

 
 

 

................................................................                              podpis i pieczęć 



 

3. Wypełnia administrator budynku: 

 

- imię i nazwisko najemcy lokalu:.............................................................................................. 

- powierzchnia użytkowa lokalu ogółem wynosi ....................... m² 

- powierzchnia pokoi łącznie wynosi ............................ m², w tym : powierzchnia 

poszczególnych pokoi wynosi: 

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

- powierzchnia kuchni wynosi:           ............. m²,  

- powierzchnia łazienki wynosi:         ............. m², 

- powierzchnia przedpokoju wynosi: ...............m², 

- inne pomieszczenia ..................................................................................... m² ( podać jakie) 

- zaległości czynszowe: 

     o    nie występują 

     o    występują 

           wysokość ..................... zł. 

Położenie lokalu – suterena, parter, piętro ..............., poddasze (właściwe podkreślić) 

 

 

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

                                                                                              (data i potwierdzenie administratora) 

 

4. Uzasadnienie wniosku 

(wypełnia wnioskodawca) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

5. Pouczenie: 

 

   Wszelkie zmiany ( np. zmianę miejsca zamieszkania/pobytu, zmiana liczby osób 

zamieszkujących w gospodarstwie domowym) należy niezwłocznie zgłosić Społecznej Komisji 

Mieszkaniowej. 

        Niedostarczenie informacji, które są niezbędne przy weryfikacji wniosków skutkowało 

będzie skreśleniem z listy o przydział lokalu socjalnego/mieszkalnego lub negatywnym 

rozpatrzeniem wniosku. 

          Zgodnie z Uchwałą nr L/312/10 Rady Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 26 marca 2010r. W 

sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 

Boguszów-Gorce: 

„ § 7. O najem lokalu mieszkalnego może ubiegać się osoba o niezaspokojonych potrzebach 

mieszkaniowych, której miesięczne dochody brutto w gospodarstwie domowym na osobę za okres 

trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku lub trzech miesięcy poprzedzających datę 

weryfikacji wniosku nie przekroczyły 125 % najniższej emerytury. 

     § 8. O najem lokalu socjalnego  może ubiegać się osoba o niezaspokojonych potrzebach 

mieszkaniowych, której miesięczne dochody brutto w gospodarstwie domowym na osobę za okres 

trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku lub trzech miesięcy poprzedzających datę 

weryfikacji wniosku nie przekroczyły 50 % najniższej emerytury.” 

          Do osób, które zostaną umieszczone na listach SKM będą corocznie wysyłane druki 

weryfikacyjne określające strukturę rodziny oraz wysokość dochodów gospodarstwa domowego na 

adres wskazany przez wnioskodawcę do dnia 15 grudnia każdego roku. Wnioskodawca dostarcza 

kompletnie wypełniony druk weryfikacyjny w terminie do dnia 15 stycznia każdego roku. Osoby, 

które nie złożą druków weryfikacyjnych w wyznaczonym terminie będą skreślone z listy o 

przydział lokalu socjalnego/mieszkalnego. 

 

 

6. Oświadczenie 

 

        Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania z art. 233  § 1 kodeksu 

karnego, oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie we wniosku informacje są zgodne  z 

prawdą. Ponadto przyjmuję do wiadomości, że podanie nieprawdziwych danych spowoduje utratę 

prawa do ubiegania się o mieszkanie 

        Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w 

Boguszowie-Gorcach oraz przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w zakresie wynikającym z 

przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej niezbędnych dla potwierdzenia 

wykazanej we wniosku sytuacji materialnej i rodzinnej. 

              Oświadczam, iż ja i nikt inny z osób zgłoszonych o ubieganie się o przydział lokalu 

mieszkalnego/socjalnego nie posiadają tytułu prawnego ani praw własności do lokalu mieszkalnego 

ani też innego służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych w Boguszowie-Gorcach.  

 

 

 

 

 

Boguszów-Gorce dnia .................................                                    ...................................................... 

                                                                                                                (podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

 



 

 

7. Opinia Społecznej Komisji Mieszkaniowej 

 

Na podstawie protokołu Nr ....................... z dnia ................................................................................. 

Komisja opiniuje powyższy wniosek pozytywnie – negatywnie 

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

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

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

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

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

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

 

Podpisy Społecznej Komisji Mieszkaniowej 

1................................................................... 

2. ................................................................. 

3. ................................................................. 

4. ................................................................. 

5. ................................................................. 

6. ................................................................. 

7. ................................................................ 

8. ................................................................ 

 


