WNIOSEK NALEŻY
WYPEŁNIĆ NA
MASZYNIE,
KOMPUTEROWO LUB
RĘCZNIE, DUŻYMI
DRUKOWANYMI
LITERAMI, CZARNYM
LUB NIEBIESKIM
KOLOREM

Pieczątka wpływu

WNIOSEK
o nabycie tytułu prawnego
do lokalu
przy ul./os………………………………………

Wniosek należy uzupełnić o następujące dokumenty:
− decyzja o przydziale lub inny tytuł prawny do lokalu poprzedniego
najemcy lub zgoda poprzedniego wynajmującego na zamieszkiwanie
w budynku hotelowym przez okres co najmniej dwóch lat,
− rozwiązanie umowy najmu przez najemcę lub w przypadku śmierci
najemcy lub współmałżonka: akt zgonu,
− dokumenty potwierdzające pokrewieństwo z najemcą,
− dokumenty potwierdzające wysokość uzyskanych dochodów
(załączniki do procedury),
− w przypadku rozwodu: wyrok orzekający rozwód,
− tytuł prawny do lokalu lub nieruchomości, w której zameldowany
jest współmałżonek.
! Do wniosku należy dołączyć oryginały dokumentów bądź ich
kserokopie – w tym przypadku oryginały należy okazać przy
składaniu wniosku celem uwierzytelnienia

Uwagi dotyczące wstępnej weryfikacji wniosku – wypełnia ML-01

I. DANE DOTYCZĄCE POPRZEDNIEGO NAJEMCY:
………………………………………...………………………………………………pokrewieństwo do Wnioskodawcy……………………………………….…….

II. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY:
Imię

Nazwisko

Ulica
Kod pocztowy

Nr budynku
Miejscowość

PESEL

Nr lokalu

Obywatelstwo
Stan cywilny

Telefon kontaktowy

III. DANE DOTYCZĄCE MAŁŻONKA WNIOSKODAWCY/ OSOBY POZOSTAJĄCEJ WE WSPÓLNYM
POŻYCIU Z WNIOSKODAWCĄ:
Imię

Nazwisko

Ulica
Kod pocztowy

Nr budynku
Miejscowość

PESEL

Nr lokalu

Obywatelstwo
Stan cywilny

Telefon kontaktowy

IV. OSOBY FAKTYCZNIE ZAMIESZKUJĄCE W LOKALU Z WNIOSKODAWCĄ (i osobą z pkt. III):
Pokrewieństwo z Wnioskodawcą:
1.………………………………………………………………………………......
PESEL
.
2.…………………………………………………………………………………..
.
PESEL

Zameldowanie w lokalu: pobyt stały/ pobyt czasowy/ brak*
Pokrewieństwo z Wnioskodawcą:
Zameldowanie w lokalu: pobyt stały/ pobyt czasowy/ brak*
Pokrewieństwo z Wnioskodawcą:

3.…………………………………………………………………………….…….
.
PESEL

Zameldowanie w lokalu: pobyt stały/ pobyt czasowy/ brak*
Pokrewieństwo z Wnioskodawcą:

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

Zameldowanie w lokalu: pobyt stały/ pobyt czasowy/ brak*
Pokrewieństwo z Wnioskodawcą:

5.………………………………………………………………………………...
…….
PESEL
* właściwe zaznaczyć

Zameldowanie w lokalu: pobyt stały/ pobyt czasowy/ brak*

V. UZASADNIENIE WNIOSKU I OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY
Wykup lokalu

Inne

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

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że:
wyrażam zgodę na*
1. przetwarzanie moich danych osobowych,
2. pozyskanie przez wydział właściwy do spraw lokalowych UMK informacji o stanie majątkowym, sytuacji
rodzinnej lub socjalnej a także o ewentualnych interwencjach wobec mnie i pozostałych osób objętych
wnioskiem m.in. od: Policji, Straży Miejskiej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, właściwych urzędów,
administratorów budynków i placówek oświatowych do których uczęszczają moje dzieci, zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
posiadam
nie posiadam
tytuł(u) prawny(ego) do innego lokalu mieszkalnego lub innej nieruchomości bądź jej części
zamieszkiwałem(am)**
nie zamieszkiwałem(am)**
z najemcą w tym lokalu do chwili śmierci
POZOSTAŁE OŚWIADCZENIA (np. w kwestii osób, które nie zostały ujęte na pierwszej stronie lub

wskazanie adresu zameldowania osób faktycznie zamieszkujących)
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Data i czytelny podpis pełnoletnich osób objętych wnioskiem (z uwzględnieniem osób faktycznie zamieszkujących):
1. ......................................................................

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

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

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

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

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

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

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

* Złożenie oświadczeń zawierających nieprawdziwe dane lub zatajanie danych dotyczących własnej sytuacji
mieszkaniowej i materialnej, w zakresie wymaganym uchwałą, a także niewyrażenie zgody na
przetwarzanie danych i pozyskiwanie informacji skutkuje odstąpieniem od realizacji wniosku. Dane te nie
będą wykorzystywane do innych celów niż rozpatrzenie wniosku – art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych (…) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
** oświadczenie składane w przypadku osób starających się o zawarcie umowy najmu zajmowanego lokalu po
śmierci najemcy
Dochód gospodarstwa domowego stanowią dochody wnioskodawcy i członków jego rodziny zgłoszonych we wniosku
do wspólnego zamieszkiwania, wykazane ze wszystkich źródeł ich uzyskiwania i udokumentowane w szczególności:
przez pracodawcę, Grodzki Urząd Pracy, Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Ośrodki Pomocy
Społecznej, Urząd Miasta Krakowa. Dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób
fizycznych ustala się na podstawie oświadczenia.
Za dochody uprawniające do zawarcia umowy najmu zajmowanego lokalu uważa się średni miesięczny dochód na
członka gospodarstwa domowego uzyskany w okresie trzech pełnych miesięcy przed złożeniem wniosku.

