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WNIOSEK O PRZYDZIAŁ LOKALU MIESZKALNEGO 
ul. CHMIELOWSKIEGO BUDYNEK 3 

Główny najemca:_____________ termin złożenia do 27.02.2018____________

Nazwisko i imiona PESEL telefon e-mail
adres zamieszkiwania

Uprawnieni do zamieszk wania z najemcą:

Nazwisko i imiona PESEL adres zamieszkiwania:

Wielkość m eszkania jakim zainteresowany jest przyszły najemca:
Metraż

mieszkania
[m2]

ilość pokoi
planowana

partycypacja
[zł.]

planowana kaucja 
[zł]

planowany 
miesięczny 
czynsz [zł.]

WSTAW X

30,84 1 pokój z aneksem kuchenn 28 549,27 4 070,88 339,24
37,97 1 pokój z aneksem kuchenn 35 149,66 5 012,04 417,67
50,36 2 pokoje z aneksem kuchen 46 619,36 6 647,52 553,96
50,62 2 pokoje+kuchnia 46 860,05 6 681,84 556,82
52,84 2 pokoje+kuchnia 48 915,15 6 974,88 581,24
66,85 3 pokoje+kuchnia 61 884,52 8 824,20 735,35

TAK NIE
Czy przyszły najemca lub osoba zgłoszona do wspólnego zamieszkiwania 
posiada tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego
Czy w skład gospodarstwa domowego wchodzi osoba posiadająca 
orzeczenie o niepełnosprawności
Czy którakolwiek z osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego 
zajmuje lokal komunalny (do zdania)

Oświadczam(y), że dane podane we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. Wyrażam(y) zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb związanych z 
procedurą przeprowadzenia naboru przyszłych najemców.

Data i podpisy

mailto:biuro@belchatowskietbs.pl


DEKLARACJA O DOCHODACH
Za 2017rok

Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób:
Lp. Nazwisko i imię Stopień pokrewieństwa data urodzenia 

rok-miesiąc- dzień

1 Wnioskodawca

Oświadczam, że w roku 2017 dochody moje i wymienionych wyżej kolejno członków 
mojego gospodarstwa domowego wyniosły:
(De Finicja dochodu na następnej stronie)
Lp. Miejsce pracy/nauki Źródła dochodu Wysokość dochodu

Łączny dochód gospodarstwa domowego: 

w przeliczeniu na 1 osobę 

w przeliczeniu na 1 osobę na miesiąc

Składając osobiście niniejszą deklarację oświadczam, że jest mi wiadomo, że dokumenty, na 
których podstawie zadeklarowałem(am) dochody, jestem zobowiązany(a) przechowywać przez 
okres 3 lat, a uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej z art..233§1 Kodeksu karnego 
potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w deklaracji

data i podpis



Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu 
składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w 
przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów 
uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, 
dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z 
tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków 
okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z 
pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o 
której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób 
pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia 
pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o 
działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów 
politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z 
dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195 i 1579 oraz z 
2017 r. poz. 60), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 
r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, 1583 i 1860 oraz z 
2017 r. poz. 60).

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni 
gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara 
przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku 
rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617 i 1579).


