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Adres zameldowania stałego wnioskodawcy: 
 

………………………………………………..            Kluczbork, dnia .................................................  
 

……………………………………………….. 
 

………………………………………………..  

   (Nazwisko i imię, adres: ulica, nr domu, nr mieszkania)     

 

Adres korespondencyjny wnioskodawcy:    MIEJSKI ZARZĄD OBIEKTÓW 
 

…………………………………………………           KOMUNALNYCH 
 

………………………………………………..               ul. Wolności 1A w Kluczborku 
 

……………………………………………….. 

      (Nazwisko i imię, adres: ulica, nr domu, nr mieszkania)     
 

Tel. …………………………………………… 

                                                                                   
I.  WNIOSEK O PRZYDZIAŁ LOKALU MIESZKALNEGO Z ZASOBÓW GMINY KLUCZBORK 
 

Proszę o przydzielenie mieszkania dla następujących osób: 

Lp. 

 

Imię i nazwisko 

 

Data i miejsce 

urodzenia 
Stosunek do 

wnioskodawcy 
PESEL 

Średnia z  

miesięcznych 

dochodów netto 

z ostatnich 3 m-cy 

(z załącznika nr 1) 
1 2 3 4 5 6 

 

1. 

 

   
wnioskodawca 

  

 

 

2. 

 

     

 

 

3. 

 

     

 

 

4. 

 

     

 

 

5. 

 

     

 

 

6. 

 

     

 

 

7 

 

     

 

 

Dochody razem …………………………zł,   z czego przypada na jednego członka rodziny …………………… zł 

 

Inne dochody nieopodatkowane (alimenty, zasiłki, inne świadczenia) .……………...……..………………………... 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………. 
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II. Dane dotyczące zajmowanego przez wnioskodawcę mieszkania w miejscu STAŁEGO zameldowania: 

1. Adres zameldowania stałego  wnioskodawcy: ………………………………………………………………… 

2. Tytuł prawny wnioskodawcy do obecnie zajmowanego lokalu ………………………………………………… 

3. Najemcą/właścicielem mieszkania jest Pani/Pan ...……………………………………………………………… 

4. Stopień pokrewieństwa wnioskodawcy do najemcy/właściciela lokalu………………………………………… 

5. Mieszkanie składa się z ........... pokoi o powierzchni każdego pokoju:   I. ………..… m2,  II. …..……… m2 

III. …..……… m2,  IV. ……..…… m2,  V. ……..…… m2,  VI. ……..…… m2  oraz kuchni ………..…… m2.  

6. Powierzchnia mieszkalna pokoi wynosi łącznie: ………..……m2, a powierzchnia użytkowa lokalu (wszystkie 

pomieszczenia łącznie) wynosi: ……………m2. 

7. Mieszkanie położone jest na parterze, …… piętrze* i jest wyposażone w instalację wod.-kan, gazową, c.o., 

piece, łazienkę, wc * 

8. Mieszkanie zajmowane jest samodzielnie / wspólnie z ………………………………………......................... * 

9. Zajmowane mieszkanie jest lokalem: własnościowym, spółdzielczym lokatorskim, gminnym, innym – 

……………………………………………………………………………….……..……………………………* 

10. Położone jest w budynku mieszkalnym, niemieszkalnym, przeznaczonym do rozbiórki * 

11. Zajmowane mieszkanie jest w dyspozycji ……………………………………………………………………… 
 

 

 

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

          Pieczęć i podpis administratora 

12. W obecnie zajmowanym mieszkaniu zameldowane są następujące osoby: 
 

Lp. Imię i Nazwisko Data urodzenia 
Stopień 

pokrewieństwa 

Data zameldowania 

(potwierdzona przez 

właściwe biuro 

meldunkowe) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

 

13. Okresy zameldowania w Gminie Kluczbork (data wymeldowania z pobytu stałego, poprzednie meldunki stałe i 

czasowe): ………………………………………………………………………………………………………………     

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

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

Pouczony o odpowiedzialności karnej, że za składanie fałszywych oświadczeń grozi kara pozbawienia 

wolności do 3 lat (art. 233 § 1 i 6 Kodeksu karnego), oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe. 

 

 

                                                                                                           .................................................................... 
                                                                                                                                                                                (podpis wnioskodawcy) 

* Wpisać dane, a niepotrzebne skreślić lub podkreślić. 
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IV. Dane dotyczące miejsca zameldowania stałego współmałżonka (jeżeli jest inne niż wskazane w pkt II 

wniosku):  
 

1. Nazwisko i imię współmałżonka: …………………………………………………………………………...…… 

2. Adres miejsca zameldowania stałego: ……………..………………………………………………………...…...  

3. Tytuł prawny współmałżonka do w/w lokalu: ……………………………………………………….……….…. 

4. Najemcą / właścicielem mieszkania jest Pan/Pani ……………………………………………………………….. 

5. Stopień pokrewieństwa małżonka do najemcy/właściciela …………………….……………………………..…. 

6. Mieszkanie składa się z ........... pokoi o powierzchni każdego pokoju:     I. …………… m2,  II. …………… m2 

III. …………… m2,  IV. …………… m2,  I. …………… m2,  V. …………… m2  oraz kuchni …………… m2 

7. Powierzchnia mieszkalna pokoi wynosi ……………m2,  powierzchnia użytkowa ……………m2 

8. Mieszkanie położone jest na parterze, …… piętrze* i jest wyposażone w instalację wod.-kan, gazową, c.o., 

piece, łazienkę, wc * 

9. Mieszkanie zajmowane jest samodzielnie/wspólnie * 

10. Zajmowane mieszkanie jest lokalem: własnościowym, spółdzielczym lokatorskim, gminnym, innym – 

………..………………………………………………………………………………………..…………………* 

11. Położone jest w budynku mieszkalnym, niemieszkalnym, przeznaczonym do rozbiórki * 

12. Zajmowane mieszkanie jest w dyspozycji ……………………………………………………………………… 

13. W obecnie zajmowanym mieszkaniu zameldowane są następujące osoby: 

Lp. 

 
Imię i Nazwisko Data urodzenia 

Stopień 

pokrewieństwa 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    
 

Pouczony o odpowiedzialności karnej, że za składanie fałszywych oświadczeń grozi kara pozbawienia 

wolności do 3 lat (art. 233 § 1 i 6 Kodeksu karnego), oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe. 

 

 

.................................................................... 
 * Wpisać dane, a niepotrzebne skreślić lub podkreślić.                      (podpis małżonka) 

                                                                                                                                                                                         

V. UZASADNIENIE WNIOSKU: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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VI. Opinia Społecznej Komisji Mieszkaniowej: 

Wniosek w dniu ………………… zaopiniowano ………..……..…………… i postanowiono 

wnioskodawcę wraz z rodziną nie* zakwalifikować na rok …………. do przydziału mieszkania 

STAŁEGO / najmu SOCJALNEGO, ponieważ dochód w przeliczeniu na jednego członka rodziny 

wynosi ............................... zł, zaś powierzchnia pokoi wynosi ........................m2.  

Ww. w Gminie Kluczbork mieszka od: ……………………………..……………………………………… 

Uzasadnienie: 

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

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

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

       

Podpisy członków Komisji: 

 

1. ...........................................................  5. ........................................................... 

2. ...........................................................  6. ........................................................... 

3. ...........................................................  7. ........................................................... 

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

 

VII. Ponowne rozpatrzenie wniosku (z odwołania). 

W dniu …………………..….., po ponownym rozpatrzeniu wniosku postanowiono wnioskodawcę wraz z 

rodziną nie* zakwalifikować na rok ……….. do przydziału mieszkania STAŁEGO / najmu 

SOCJALNEGO, ponieważ dochód w przeliczeniu na jednego członka rodziny wynosi ........................ zł, 

zaś powierzchnia pokoi wynosi ................m2. 

Ww. mieszka w Gminie Kluczbork od: ……………………………..……………………………………… 

Uzasadnienie: 

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

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

       

Podpisy członków Komisji: 
 

1. ...........................................................  5. ........................................................... 

2. ...........................................................  6. ........................................................... 

3. ...........................................................  7. ........................................................... 

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

 

* Wpisać dane, a niepotrzebne skreślić lub podkreślić.   


