
Załącznik Nr 1 do Uchwały 
Nr LIII/380/02 
Rady Miejskiej w Karpaczu 
z dnia 2 sierpnia 2002 r. 

......................................................       Karpacz, dnia ................................. 
 /imię i nazwisko/ 

...................................................... 
 /adres/ 

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

WNIOSEK O PRZYZNANIE PRAWA DO NAJMU LOKALU 

1.Proszę o przyznanie prawa do najmu mieszkania kwaterunkowego, lokalu socjalnego dla niżej
wymienionych osób:

L.p. imię i nazwisko      data urodzenia stopień pokrewieństwa 

2.Prośbę motywuję następująco :  ............................................................................................................... 

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

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

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

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

3.Jednocześnie informuję, że:
a) najemcą mieszkania, w którym mieszkam jest : ..................................................................................... 

b) osobami zamieszkałymi ze mną są osoby wymienione wyżej oraz : ..................................................... 

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

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

c) powierzchnia użytkowa lokalu wynosi  ...................................., mieszkalna .......................................... 

d) mieszkanie składa się z ……….... pokoi o powierzchni każdego: 1) …......... 2)……........ 3) ……....... 

4)…….......  oraz kuchni i inne ..................................................................................................................... 



e) mieszkanie zajmowane jest w następujący sposób: 
 

powierzchnia pokoi liczba zamieszkujących 
osób 

uwagi 

   

   

   

   

 
f) mieszkanie położone jest na parterze, ........... piętrze i  jest  wyposażone w instalację wodną, 
kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania, wc, łazienkę. 
 
 
4. Okres zamieszkiwania w lokalu: .............................................................................................................. 
                                                                             /potwierdzenie zameldowania/ 
 
Uwaga : 
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o dochodach osób starających się o przydział lokalu 
obejmujące okres ostatnich trzech miesięcy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie we wniosku informacje są zgodne z prawdą. 
Przyjmuję do wiadomości, że podanie nieprawdziwych danych spowoduje niezakwalifikowanie mnie do 
przyznania prawa do najmu mieszkania. 
Zobowiązuję się do informowania Referatu Spraw Lokalowych o zmianie podanych we wniosku 
danych. 
Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych na upublicznionej liście osób 
zakwalifikowanych do przyznania prawa do najmu lokalu mieszkalnego lub socjalnego. 
 
 
 
 
Data ............................                                                   ................................................ 
                                                                                                                  /podpis  oświadczającego/                                                                                                                                        
 



Oświadczenie 
 
Ja niżej podpisany (a): 
 
....................................................................................................................................................................... 
                                                imię/imiona i nazwisko 
zamieszkały (a): 
 
....................................................................................................................................................................... 

kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania 
              
seria i numer dowodu osobistego:........................................., Nr  PESEL: .................................................. 
 
Pouczony(a) o odpowiedzialności karnej przewidzianej w art.233 §1 i §2 Ustawy z dnia 6 czerwca 
1997r. Kodeks karny (Dz.U.2016.1137) 
 
Oświadczam, że nie posiadam tytułu prawnego ( t.j.: najmu, własności, współwłasności) do 
nieruchomości budynkowej, lokalowej – mieszkania i nie posiadam działki pod budownictwo 
mieszkaniowe na terenie całego kraju. 
Nie oczekuję również na przydział lokalu mieszkalnego w innej miejscowości. 
Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Urzędu Miejskiego w Karpaczu w przypadku 
zmiany  sytuacji mieszkaniowej  przedstawionej w niniejszym oświadczeniu. 
 
 
 
___________________________________________________________________________________ 
Art.233  
§1 - Kto składając zeznania mające służyć w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu 
prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia 
wolności do lat 3. 
§2 - Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich 
uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania lub odebrał od 
niego przyrzeczenie. 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Karpacz, dnia .................................... 
 
                                                         
 
 
..........................................................  ........................................................                                    
podpis osoby przyjmującej oświadczenie                              podpis osoby składającej  oświadczenie 
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