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

pieczęć nagłówkowa jedn. organizacyjnej        data wpłynięcia wniosku 
 

WWNNIIOOSSEEKK  OO  PPRRZZYYZZNNAANNIIEE  LLOOKKAALLUU  MMIIEESSZZKKAALLNNEEGGOO  

aa))  kkoommuunnaallnneeggoo                                                    bb))  ssooccjjaallnneeggoo  
  

 

A. WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA 

 
Imię i nazwisko Wnioskodawcy  

Data urodzenia             -             -                         r. 

     Miejsce zamieszkania  

Dochód na jednego członka rodziny (netto)                                ,                 zł 
(należy przedłożyć zaświadczenie o zarobkach w gospodarstwie domowym) 

Liczba osób w rodzinie, starających się o przydział lokalu mieszkalnego  

1. Powierzchnia mieszkalna przypadająca na jedną osobę                 ,                 m
2 

2. Wnioskodawca zamieszkuje w schroniskach lub innych miejscach nie będących lokalami mieszkalnymi  

3. Stan rodziny:  
a) osoba samotna z dzieckiem lub z dziećmi    
b) rodzina pełna z dziećmi 
c) rodzina bez dzieci 
d) osoba samotna 

4. Wnioskodawca zamieszkuje: 

a) z innymi lokatorami, które są osobami obcymi  

b) z osobami, które są członkami rodziny  

c) samodzielnie  

5. Wnioskodawca jest wychowankiem domów dziecka lub innych placówek opiekuńczo–wychowawczych  

przez okres dłuższy niż pięć lat  

6. Wnioskodawca nie posiada w dotychczasowym miejscu zamieszkania: 

a) instalacji wodociągowej  

b) instalacji kanalizacyjnej 

c) instalacji gaz sieciowy 

d) urządzeń kąpielowych  

e) ogrzewania trwale związanego z lokalem  

f) WC znajduje się w lokalu 

g) WC znajduje się poza budynkiem 

7. Rok stałego zameldowania wnioskodawcy lub małżonka na terenie gminy                                  r.    

8. Wnioskodawca oddaje do dyspozycji gminy dotychczas zajmowany lokal mieszkalny   

9. Wnioskodawca lub członek gospodarstwa domowego jest osobą niepełnosprawną  
(należy przedłożyć orzeczenie Komisji Lekarskiej)  

10. Rok złożenia pierwszego podania na lokal mieszkalny                                  r. 

11. Stan utrzymania obecnego lokalu przez Wnioskodawcę (wypełnia Kierownik AMK w Dobrej, w przypadku, gdy 

wnioskodawca zamieszkuje w lokalu komunalnym) 

a) dobry 

b) niezadowalający                          …………………………………………………. 

c) zły                                                (podpis i pieczątka Kierownika AMK w Dobrej) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o Ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). 

Objaśnienia: 1) Proszę wypełnić wszystkie rubryki czytelnie i drukowanymi literami, 2) Punktacja ustalona na podstawie Załącznika Nr 2, Uchwały Nr IV/28/2003 
Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 stycznia 2003 r. 

 

 

…………………..……………......………….  

           podpis wnioskodawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

    

                       

        

                          

    

    

 

 

 

 
 

 

 

  



 

B. WYPEŁNIA URZĄD MIEJSKI W DOBREJ 

PUNKTACJA 

1. Powierzchnia mieszkalna:            Liczba punktów 

 od 4,99 do 4,01 m
2
 ……………..…………………………………………….………………. 20 

 od 4,00 do 3,00 m
2 

………………..………………………………………….………………. 25 

 poniżej 3,00 m
2 
………………………………………………………………….………..….. 30 

2. Zamieszkiwanie w schroniskach lub innych miejscach nie będących lokalami mieszk. …...............  30 

3. Stan rodziny:  

 osoba samotna z dzieckiem lub z dziećmi ……………………………………………….…… 20 

 rodzina pełna z dziećmi ………………………………………………………………….…… 17 

 rodzina bez dzieci ………………………………………………………………….……….… 10 

 osoba samotna ………………………………………………………………….……….……. 08 

4. Wnioskodawca zamieszkuje: 

 wspólnie z innymi lokatorami tworzącymi samodzielne gospodarstwo domowe: 

 które są osobami obcymi (podnajem – umowa na piśmie) …………………………. 20 

 które są członkami rodziny …………………………………………………………. 10 

 samodzielnie ………………………….………………………………………………………. 02 

5. Wnioskodawca jest wychowankiem domów dziecka i innych placówek  

opiekuńczo-wychowawczych, przez okres dłuższy niż 5 lat ……………………………………….. 15 

6. Wnioskodawca w lokalu, w którym zamieszkuje nie posiada: 

 instalacji wodociągowej ……………………………………………………………………….. 05 

 instalacji kanalizacyjnej ……………………………………………………………………….. 05 

 instalacji gazu sieciowego …………………………………………………………………….. 05 

 urządzeń kąpielowych ….…………………………………………………………………….. 05 

 ogrzewania trwale związanego z lokalem …………………………………………………….. 05 

 WC znajduje się poza lokalem ………………………………….…………………………….. 02 

 WC znajduje się poza budynkiem …………………………………………………………….. 05 

7. Wnioskodawca lub małżonek posiada stałe zameldowanie na terenie gminy (1 pkt za każdy rok) 

      Punkty liczy się tylko za ciągłe zameldowanie i dla jednej osoby       liczba punktów:  

8. Wnioskodawca oddaje do dyspozycji gminy dotychczas zajmowany lokal ……………………….. 100 

9. Wnioskodawca lub jedno z członków jego gospodarstwa domowego jest osobą niepełnosprawną  

na czas nieokreślony (orzeczenie Komisji Lekarskiej) ……………………………………………… 30 

10. Okres oczekiwania (10 pkt za każdy rok oczekiwania będąc ujętym na liście)      liczba punktów:  

11. Stan utrzymania obecnego lokalu przez Wnioskodawcę: 

 dobry ………………………………………………..…………………………………………  10  

 niezadowalający ……..……………………………..………………………………………… -5 

 zły ……..……………………………..……………………………………………..………… -20 

                  ŁĄCZNIE PUNKTÓW:  
 


