
 
 

Gniezno, dnia .............................. 
 
 
MIASTO GNIEZNO 

ZARZĄD GOSPODAROWANIA LOKALAMI 
ul. Lecha 6 
62 – 200 Gniezno 

 
WWNNIIOOSSEEKK  OO  ZZAAWWAARRCCIIEE//  PPRRZZEEDDŁŁUUŻŻEENNIIEE    

UUMMOOWWYY  NNAAJJMMUU  LLOOKKAALLUU  SSOOCCJJAALLNNEEGGOO  
na podstawie § 14 Uchwały nr XLVII/524/2010 Rady Miasta Gniezno z dnia 31 marca 2010 roku 

 
 Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw 

lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity  Dz. 

U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późniejszymi zmianami.  

 
Rejonowa Administracja Domów Nr ............... zaświadcza że: 

Pan / Pani .................................................................................................................................. 

Zam. ul. .................................................................................................................. w Gnieźnie 

Spełnia poniższe wymogi kwalifikujące do przedłużenia umowy najmu lokalu 
socjalnego. 
 
1. Powierzchnia lokalu: 

- powierzchnia użytkowa lokalu  – .............................. m2 

- powierzchnia mieszkalna   – .............................  m2 

- ilość osób zamieszkałych   – .............................   

t.j. ............................ m2 pow. mieszk./ osobę 

2. Stan techniczny lokalu: / określić wyposażenie lokalu w urządzenia, usytuowanie, czy 

spełnia wymogi lokalu nadającego się na pobyt dla ludzi / 

- wyposażenie lokalu w urządzenia sanitarno-techniczne: 
centralne ogrzewanie TAK / NIE* 
instalacja wod-kan TAK / NIE* 
instalacja gazu ziemnego TAK / NIE* 
ciepła woda TAK / NIE* 
inne: …………………………………………………………………………………………….. 

- usytuowanie......................................................................................................... 
- budynek Wspólnoty Mieszkaniowej - TAK / NIE* 
- czy spełnia wymogi lokalu nadającego się na pobyt dla ludzi: - TAK / NIE* 
- umowa najmu lokalu socjalnego zawarta do dnia ………………………………………… 
- zadłużenie: - NIE / TAK* w wysokości: ..……… zł,. za nieopłacanie …………………… 

w okresie  …………………………  
 

 

         …………………………………. 
                (pieczątka i podpis R.A.D.) 

                                                
 niewłaściwe skreślić  

Załącznik nr 3 
do Zarządzenia nr 0161/43/2010 
z dnia 25.11.2010 



3. Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego. 
Należy wpisać osoby do wspólnego zamieszkania oraz udokumentować łączny dochód 
z okresu 3 kolejnych miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku. Wysokość 
uzyskanych dochodów wymienionych w niżej zamieszczonej tabeli potwierdzam załączonymi 
dokumentami (zaświadczenia, roczne rozliczenie podatku (PIT) za rok poprzedni. 

L.p. Nazwisko i imię PESEL 
Stopień 

pokrewieństwa do 
wnioskodawcy 

Źródła utrzymania 
ŁĄCZNY 

DOCHÓD* 
z ostatnich 
3 miesięcy 

 
1. 

   
wnioskodawca 

  

 
2. 

     

 
3. 

     

 
4. 

     

 
5. 

     

 
6. 

     

 
7. 

     

 
8. 

     

ŁĄCZNY DOCHÓD całego gospodarstwa domowego wynosi ……….................................................. zł  

Średni łączny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wynosi ……….……………….. zł 

             to jest miesięcznie ...…………………….. zł 
POUCZ ENIE* :  

Za dochód uważa się wszelkie przychody pomniejszone o koszty ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie 
emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, 
chyba, że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania. 
Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych  jednorazowych 
zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków 
pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze  
z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego. 
 
Gniezno, dnia ………………….........                    ….............................................................. 

 ( podpis  wnioskodawcy )  
 
 

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 lat trzech." Uprzedzony(a) o  odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego potwierdzam 
własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zawartych w niniejszym wniosku. 
 
 
Gniezno, dnia ………………….........                    ….............................................................. 

 ( podpis  wnioskodawcy )  
 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami art. 23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) zawartych we wniosku o przedłużenie 
umowy najmu lokalu socjalnego 
 
 
 
 
 

Gniezno, dnia ………………….........                    ….............................................................. 
 ( podpis  wnioskodawcy )  


