Załącznik nr 7
do Zarządzenia nr 0161/17/2010
z dnia 06.04.2010 r.

Gniezno, dnia ..............................................
..........................................................................
(imię i nazwisko wnioskodawcy)

………………………………………………..
(adres: ulica, nr domu, nr mieszkania)

..........................................................................
( miejscowość)
……………………………………………………..

ZARZĄD GOSPODAROWANIA LOKALAMI

(telefon kontaktowy)

ul. LECHA 6
62-200 GNIEZNO

WNIOSEK
o uregulowanie stanu prawnego do lokalu mieszkalnego
nr ...…….... w budynku nr ..............przy ul..……...............................................................w Gnieźnie
po zgonie najemcy* - po opuszczeniu lokalu przez najemcę*- po ustaniu przyczyny utraty tytułu
prawnego*, - z powodu zamieszkiwania w lokalu bez tytułu prawnego przez okres nie krótszy
niż 5 lat przed datą 28 listopada 2007 roku*)
(*niepotrzebne skreślić)

I. WYKAZ OSÓB ZGŁOSZONYCH DO WSPÓLNEGO ZAMIESZKANIA:
L.p

Nazwisko i imię

Data
urodzenia

PESEL

Stosunek do
Wnioskodawcy

M-czny dochód
brutto

Wnioskodawca

II. DANE I WARUNKI MIESZKANIOWE WNIOSKODAWCY:
1. Data zamieszkania ..........................………..

2. Data zameldowania ……..……………..

3. Stan cywilny wnioskodawcy ..............................- .............................................................. ……………
(imię i nazwisko małżonka)
4. Czy wnioskodawca lub małżonek posiada tytuł prawny do zajmowania innego lokalu mieszkalnego (jeśli tak
należy podać adres i rodzaj posiadanego tytułu:
………………………………………………………………………………………………………………….
5. Czy małżonek wnioskodawcy zamieszkuje w innym lokalu .........................................………………………..
(Jeśli tak należy podać adres i podać czy ma tytuł prawny do tego lokalu)

................................................................................................................................................…………….................
6. Źródła utrzymania wnioskodawcy i członków gospodarstwa domowego ( wymienić miejsca pracy)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
7. Imię i nazwisko dotychczasowego najemcy ...................................................................………………
...............................................................................................................................................……………..
8. Stopień pokrewieństwa wnioskodawcy w stosunku do dotychczasowego najemcy
...............................................................................................................................................………………
9. Data zgonu najemcy / opuszczenia lokalu przez najemcę / zajęcia lokalu*)
...............................................................................................................................................………………
10. Wnioskodawca oświadcza, że z dotychczasowym najemcą zamieszkiwał stale pod w/w adresem, aż do
chwili jego śmierci / do chwili opuszczenia przez najemcę lokalu*/ zamieszkiwał w lokalu bez tytułu
prawnego przez ………. lat.
III. DANE DOTYCZĄCE LOKALU MIESZKALNEGO - POTWIERDZA REJONOWA ADMINISTRACJA
DOMÓW

11. Liczba pokoi w całym lokalu + kuchnia ................................………
12. Powierzchnia mieszkalna całego lokalu w m2 ..................................
13. Powierzchnia użytkowa całego lokalu w m2

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

14. Liczba gospodarstw domowych (rodzin) zamieszkałych lokalu ................................
15. Liczba osób zamieszkałych w całym lokalu ......................................
16. Budynek Wspólnoty Mieszkaniowej TAK* / NIE*
17. Czy budynek przeznaczony jest do rozbiórki TAK* / NIE*
18. Czy najemca korzystał z dodatku mieszkaniowego NIE* / TAK* ……………………………………………
( proszę podać termin przyznania dodatku )
19. Opinia Rejonowej Administracji Domów wraz z wywiadem środowiskowym – jako załącznik
20. Czy występuje zadłużenie w opłatach czynszowych:
NIE*
TAK* na dzień: ……………………….. w wysokości : ……………………………………… zł..
21. Dane dotyczące lokalu

o pow.
o pow.
o pow.
o pow.
o pow.
o pow.
o pow.
o pow.
o pow.
o pow.
o pow.
o pow.
o pow.
o pow.
o pow
.

pokoju nr I
pokoju nr II
pokoju nr III
pokoju nr IV
kuchni / wspólnej kuchni*
łazienki / wspólnej łazienki*
WC / wspólnego WC*
Łazienki z WC / wspólnej łazienki z WC*
Spiżarni / wspólnej spiżarni*
Skrytki / wspólnej skrytki*
Korytarza/y / wspólnego korytarza/y*
Przedpokoju / wspólnego przedpokoju*
holu / wspólnego holu*
do lokalu przynależy piwnica/schron*
do lokalu przynależy szopa/garaż*
wysokość czynszu

…………………………………

koszty eksploatacyjne ……………………………….

Gniezno, dnia ……………………………

* niepotrzebne skreślić

podpis administratora …………………………………

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

IV. UZASADNIENIE WNIOSKU
...............................................................................................................................................………………………..
...............................................................................................................................................………………………..
...............................................................................................................................................………………………..
...............................................................................................................................................………………………..
...............................................................................................................................................………………………..
...............................................................................................................................................………………………..
W celu racjonalizacji gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Gniezna wprowadza się normatywną
powierzchnię lokalu w stosunku do ilości, która nie może przekroczyć:
a) 35 m2 dla 1 osoby,
b) 40 m2 dla 2 osób,
c) 45 m2 dla 3 osób,
d) 55 m2 dla 4 osób,
e) 65 m2 dla 5 osób,
g) 70m2 dla 6 osób
h) w przypadku gdy w lokalu zamieszkuje większa niż 6 liczba osób, dla każdej kolejnej osoby
zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.
Normatywną powierzchnię zwiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna
poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga
zamieszkiwania w oddzielnym pokoju na podstawie właściwego orzeczenia.
V. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY
1) Wyrażam/wyrażamy zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i publikowanie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Miasto Gniezno - Zarząd Gospodarowania Lokalami
moich danych osobowych zawartych w składanym wniosku o najem lokalu w celu realizacji sprawy w nim określonej, w tym:
upubliczniania ich w następującym zakresie:
1. imię,
nazwisko,
adres
zamieszkania,
liczba
członków
gospodarstwa
domowego
w
związku
z koniecznością podania do publicznej wiadomości wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu,
2. występowania na moja rzecz do innych instytucji oraz realizacji zadań Zarządu Gospodarowania Lokalami,
3. zostałem/am poinformowany/a o moim prawie wglądu w dane i ich poprawiania w siedzibie Zarządu Gospodarowania Lokalami
ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno.
4. Świadom odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 k.k. o składaniu fałszywych zeznań oświadczam, że powyższe
dane są zgodne z prawdą, oraz że ja oraz wszystkie osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania nie posiadają tytułu
prawnego ani prawa własności ani też innego lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych oraz, że w przeszłości nie
zbyłem i nie przekazałem innej osobie lokalu lub budynku mieszkalnego, a także nie dokonałem dobrowolnej zamiany lokalu
mieszkalnego na lokal mieszkalny o mniejszej powierzchni, ponadto oświadczam, że wobec mnie nie było prowadzone
postępowanie zakończone prawomocnym wyrokiem orzekającym eksmisję z powodów zaległości w płatnościach lub nie
przestrzegania regulaminu porządku domowego.
5. Art. 233 § 1 Kodeksu karnego stanowi: "Kto składając zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności
do 3 lat”.

Uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego potwierdzam
własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zawartych w niniejszym wniosku.
Wniosek niekompletnie wypełniony i bez wymaganych załączników zostanie pozostawiony
bez rozpoznania
Do wniosku należy załączyć:
- kserokopię aktu zgonu,
- lub w przypadku opuszczenia lokalu przez najemcę – prośbę o rozwiązanie umowy najmu
na przedmiotowy lokal.
- tytuł prawny - decyzja o przydziale lokalu, umowa najmu lokalu dotychczasowego najemcy, ostatnie
zawiadomienie o wysokości czynszu
- w przypadku spłaty zadłużenia – kserokopia uregulowania należności
- kserokopie dokumentów udowadniających pokrewieństwo z dotychczasowym najemcą lokalu np. akty
małżeństwa, ślubu, urodzenia oryginały do wglądu).

Gniezno, dnia ..........................................

..............................................................
podpis wnioskodawcy
wraz z serią i nr dowodu osobistego

