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Słupsk, dn. ........................
Imię i nazwisko wnioskodawcy......................................................................................................................................

Adres zameldowania........................................................................................................................................................

Adres zamieszkania .................................................................................................................................................

Telefon............................................................................

WNIOSEK O REMONT LOKALU WNIOSEK O REMONT LOKALU 
GOSPODARSTW DOMOWYCH NIEUMIESZCZONYCH NA LIŚCIEGOSPODARSTW DOMOWYCH NIEUMIESZCZONYCH NA LIŚCIE

MIESZKANIOWEJMIESZKANIOWEJ

I. Dane wnioskodawcy i osób ubiegających się wraz z nim o najem lokalu mieszkalnego
(wypełnia wnioskodawca).

Lp. Imię i nazwisko Data urodzenia

Stan cywilny
(kserokopię wyroku
rozwodowego lub

o separację, gdy dotyczy,
należy dołączyć do

wniosku)

Stopień
pokrewieństwa do

wnioskodawcy
Pesel

1

2

3

4

5

6

7

8

Integralną część  wniosku stanowi oświadczenie  o stanie  majątkowym (załącznik nr 2.1)
oraz deklaracja o wysokości dochodów (załącznik nr 2.2). Wykazany w załączniku nr 2.2
dochód  należy  udokumentować  stosownym  zaświadczeniem  zakładu  pracy  na
odpowiednim  druku  (załącznik  nr  2.3).  W  przypadku  posiadania  emerytury,  renty,
zasiłków, alimentów i innych źródeł dochodu należy dołączyć zaświadczenia z MOPR, PUP
i ZUS. Oryginały dokumentów, które kserowano należy przedłożyć do wglądu.
W przypadku pełnoletnich osób uczących się należy przedłożyć stosowne zaświadczenie.
Status osoby bezrobotnej potwierdza Powiatowy Urząd Pracy.
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II. OŚWIADCZENIE WOLI PRZYJĘCIA LOKALU/LOKALI DO REMONTU

Wyrażam zgodę na przyjęcie lokalu położonego w Słupsku przy ulicy:

Remont wyżej wymienionego lokalu wykonam we własnym zakresie i na własny koszt.

Jeżeli  zgodę  na  wykonanie  remontu  wyżej  wymienionego  lokalu  uzyskają  gospodarstwa
domowe posiadające wyższe dochody od mojego gospodarstwa, wyrażam zgodę na przyjęcie
niżej wymienionych lokali, których remont wykonam we własnym zakresie i na własny koszt*:

1.  

2.  

3.  

4.  

*proszę o wypełnienie drukowanymi literami - według kolejności woli remontowania lokali

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

                                                                                                               /czytelny podpis /

Oświadczam,  że  nie  posiadam  prawa  najmu  lokalu  komunalnego,  prawa  własności,

współwłasności lub spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu mieszkalnego.

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

podpisy wszystkich osób pełnoletnich ujętych we wniosku

Oświadczam,  że  poza  dochodem wykazanym we wniosku  i  załącznikach nie  uzyskałem/am

dochodu z innego tytułu w okresie ostatnich trzech miesięcy.

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

podpisy wszystkich osób pełnoletnich ujętych we wniosku

Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej złożenie fałszywego oświadczenia

i  potwierdzam  własnoręcznym  podpisem prawdziwość  danych  zamieszczonych  we  wniosku

o remont  lokalu dla osób przekraczających progi dochodowe.

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

podpisy wszystkich osób pełnoletnich ujętych we wniosku

III. Sposób rozpatrzenia wniosku (wypełnia Biuro Spraw Lokalowych).

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

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

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


