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         Słupsk, dnia ..............................

                                                     ARKUSZ AKTUALIZACYJNY
 dane uzupełniające do wniosku o najem lokalu na czas nieoznaczony/ najem socjalny

1. Imię i nazwisko ............................................................................................................................

2. Adres zameldowania .....................................................................................................................

3. Adres zamieszkania …...........................................................................................................

4. PESEL ….......................................................................................................................................

5. Telefon   …....................................................................................................................................

6.Ilość osób zgłoszonych do zamieszkiwania wspólnie z wnioskodawcą: .......................................
  (mąż, żona, konkubina, konkubin, dzieci, rodzeństwo)

Lp
.

Imię i Nazwisko Rok urodzenia Stopień
pokrewieństwa

Pesel

1
2
3
4
5
6
7
8

7.  Czy wnioskodawca  (lub  współmałżonek)  w  okresie  ostatnich  pięciu  lat  od  dnia  złożenia
wniosku o najem nie zbył, nie rozwiązał umowy najmu lub nie przekazał innym osobom prawa
najmu lub własności do innego lokalu?

Tak                        (należy podać dokładny adres zbytego lokalu oraz datę zbycia)
..........................................................................................................................................................
          
Nie

8. Dane o lokalu, w którym wnioskodawca posiada zameldowanie na pobyt stały:

- kto jest najemcą lub właścicielem 
lokalu .....................................................................................................................................
na podstawie………………………………………………………………………………...
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- ilość pokoi .............., w tym zajmowane przez wnioskodawcę ..........................

- pow. użytkowa ............. m²,  w tym  pow. pokoi  ..................... m²,  z tego poszczególnych
            pokoi:  I ............. m² , II ............... m²,  III ................ m²,  IV ................. m² .

  Potwierdzenie zarządcy budynku                                       w przypadku lokalu własnościowego   
                                                                                                 potwierdzenie właściciela lokalu      

data .............. pieczęć i podpis....................                 data ...................  podpis właściciela……………… 

POTWIERDZA Biuro Obsługi Mieszkańca PGM Sp. z o.o. Pl. Zwycięstwa 4 

Zaległość czynszowa na lokalu komunalnym według stanu na ostatni dzień m-ca poprzedzającego złożenie wniosku:

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

                                                                                                                                            Pieczęć imienna                     
                                                                                  
                                                                                                                                    potwierdzającego wniosek  

                                                                                                      ................................................
                                                                                                                            (czytelny podpis wnioskodawcy)
UWAGA!

Do arkusza aktualizacyjnego należy załączyć
• Deklarację o wysokości dochodów udokumentowaną zaświadczeniami o dochodach* całego gospodarstwa

domowego z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających złożenie arkusza
• Oświadczenie o stanie majątkowym
• Oświadczenie o posiadaniu lub braku posiadania jakiegokolwiek tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego

lub domu mieszkalnego położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości.
• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
• W przypadku rozwiązania małżeństwa lub orzeczenie seperacji kserokopię tego dokumentu.
• Zaświadczenie o dochodach z ostatnich trzech miesięcy całego gospodarstwa domowego.

* Za dochód od 1 lipca 2021 r. uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. -
o świadczeniach rodzinnych.

Dochód = przychód – koszty uzyskania przychodu-podatek należny od osób fizycznych – składki na ubezpieczenie
społeczne – składki na ubezpieczenie zdrowotne – alimenty zapłacone na rzecz innych osób.
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