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

       (Imię i nazwisko wnioskodawcy) 

 

.................................................. 
             (adres korespondencyjny) 

 

W n i o s e k 

o najem lokalu mieszkalnego 
 

 
1Proszę o wynajęcie lokalu mieszkalnego z uwzględnieniem niżej wymienionych członków 

rodziny: 

 

 

L.p. Nazwisko i imię Stopień 

pokrewieństwa 

Data 

urodzenia 
Miejsce stałego 

Zameldowania 

  wnioskodawca                   
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 
2. Adres zamieszkania .................................................................................................. 

 

3. Nazwa zarządcy budynku ......................................................................................... 

 

4Uprawnienia do zajmowanego lokalu: 

a) własność 

b) najem 

c) podnajem 

d) spółdzielcze prawo do lokalu (lokatorskie lub własnościowe) 

e) decyzja lub umowa na członka rodziny 

f)  bez tytułu prawnego 

g) bez  tytułu  prawnego,  ale  oczekujący  na  dostarczenie  przysługującego  lokalu 

    zamiennego lub socjalnego 
(właściwe podkreślić) 

W przypadku potwierdzenia punktu 4a, b, c, d, e, dołączyć kserokopię stosownego dokumentu – decyzji, umowy 

najmu lub aktu notarialnego. 

 



5Powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego ............ m
2
. 

 

5Liczba izb w całym lokalu (łącznie z kuchnią) ........... . 

 

5Liczba osób zamieszkałych w całym lokalu .........., w tym liczba osób rodziny 

wnioskodawcy .......... . 

 

5Do jakich innych lokali mieszkalnych (domów) wnioskodawca, małżonek lub którykolwiek 

z członków rodziny zgłoszonych do wspólnego zamieszkania posiada tytuł prawny ? 

(podać adres) 
 

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

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

 

 

Czy małżonek wnioskodawcy zamieszkuje w innym lokalu? 

- tak (podać adres) ......................................................................................................... 

- nie 

(właściwe podkreślić) 

 

Czy małżonek wnioskodawcy, zamieszkujący w innym lokalu, posiada do niego tytuł 

prawny?- tak (podać adres lokalu) 
................................................................................................. 

- nie 
(właściwe podkreślić) 

 

5Czy wnioskodawca, małżonek lub którykolwiek z członków rodziny zgłoszonych do 

wspólnego zamieszkania posiadał tytuł prawny do lokalu mieszkalnego (domu), który 

następnie utracił lub, którego się zrzekł ? 

tak (podać imię i nazwisko oraz  adres) 

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

        

       

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

nie 
(właściwe podkreślić) 

 

 

 
12.Uzasadnienie wniosku: 

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

.... 

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie informacje są zgodne z prawdą. 

Przyjmuję do wiadomości, że podanie nieprawdziwych danych spowoduje utratę dotychczas 

nabytych w sprawie uprawnień oraz pociągnięcie do odpowiedzialności karnej w trybie art. 

233 kk. 

 

 Zobowiązuję się natychmiast informować Wydział Spraw Społecznych Urzędu 

Miejskiego   w Tczewie o wszystkich zmianach w danych z wniosku. 

 

 

                                                                                                        .......................................... 
                                                                                                               podpis wnioskodawcy 

 

 

 Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a) o przetwarzaniu danych osobowych 

przez Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie w celu realizacji wniosku                       

o najem lokalu mieszkalnego, a także możliwości ich przekazywania organom administracji 

publicznej i innym podmiotom. 

Zapoznałem (am) się z prawem wglądu do swoich danych i możliwości ich poprawiania. 

Podstawa prawna: art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych               

(Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883). 

 

 

 

data .....................                                                                           ......................................... 
                                                                                                   podpis czytelny 

 

 

 
 


