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Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego z gminnego zasobu 

mieszkaniowego. 
 

1. Nazwisko i imię wnioskodawcy_____________________________________________ 

1a. Stan cywilny _____________________, 1b.nr telefonu_________________________ 

2. Adres zamieszkiwania ____________________________________________________ 

3. Charakter zamieszkiwania /najemca, członek rodziny, podnajem, /_________________ 

 

4. Ilość osób w rodzinie wnioskodawcy_________________________________________ 

 

5. Dane dotyczące osób zamieszkujących w lokalu. 

 

Nazwisko i imię Stopień pokrewieństwa Pesel 
Informacja o 

zameldowaniu 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

Dane zawarte w pkt 5 kolumna 4 potwierdza Wydział Ewidencji Ludności Urzędu Miejskiego 

w Grudziądzu ul. Mickiewicza 28/30 formie odrębnego zaświadczenia o wszystkich osobach 

zameldowanych w lokalu. 

 

6. Dane dotyczące lokalu, w którym zamieszkuje wnioskodawca (potwierdza właściciel, zarządca, 

administrator budynku). 

 

I pokój o pow.____, II pokój pow._____, III pokój pow.______, IV pokój pow.______,  

 

V pokój o pow._____ kuchnia o pow.____, łazienka o pow.______, wc o pow.____,  

 

przedpokój_______, inne_______. 

 

Łączna powierzchnia mieszkalna________, ogólna powierzchnia użytkowa_________ . 

 

Najemcą (właścicielem) lokalu mieszkalnego przy ul._____________________________ jest 

 

___________________________________. 
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7. Dochody członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy osiągnięte w okresie trzech pełnych 

miesięcy poprzedzających złożenie wniosku ustala się na podstawie : 

 

1. w przypadku zatrudnienia:  

• potwierdzonego przez pracodawcę zaświadczenia o łącznych dochodach brutto wypłaconych 

w wymaganym okresie , 

 

2. w przypadku pozostawania osobą bezrobotną: 

• zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy, w którym zawarta jest informacja  

o okresie, w którym osoba była bezrobotna oraz czy otrzymywała zasiłek,  

w przypadku otrzymywania świadczenia konieczne jest podanie łącznej kwoty za wymagany okres , 

 

3. w przypadku korzystania z renty lub emerytury: 

• zaświadczenia wystawionego przez organ emerytalno-rentowy o kwocie świadczeniu brutto za 

wymagany okres lub 

• decyzję o przyznaniu świadczenia , 

 

4. w przypadku otrzymywania zasiłku rodzinnego : 

• decyzji MOPR lub 

• zaświadczenia z MOPR o łącznej kwocie zasiłku rodzinnego wypłaconego w wymaganym okresie 

 

5. w przypadku otrzymywania alimentów: 

• postanowienia sądu o kwocie zasądzonych alimentów lub 

• w przypadku wypłaty alimentów przez MOPR – zaświadczenia z MOPR o wypłaconej kwocie 

zasiłku alimentacyjnego w wymaganym okresie  

                                                                                           _________________________ 

 
podpis wnioskodawcy 

Zgodnie z treścią Art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych „RODO”), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
przez administratora danych Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Grudziądzu, przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz, w celu prawidłowej realizacji przedmiotowej działalności określonej                 

w Umowie Spółki. Dane osobowe przekazuję dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli 
informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych                      

i prawie ich poprawiania. 

             
                                                                                                    _________________________ 

 
podpis wnioskodawcy 

 
 

8. Adnotacje dotyczące kwalifikacji wniosku (wypełnia MPGN) 

a) średni miesięczny dochód brutto na 1 osobę w rodzinie               _____________ 

    dochód, którego nie można przekroczyć    _____________ 

    

b) powierzchnia pokoi przypadająca na 1 osobę zamieszkującą                     _____________ 

    powierzchnia, której nie można przekroczyć                 _____________ 

 

Wnioski:_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________   


