WNIOSEK
o przyjęcie w poczet najemców lokali mieszkalnych
Towarzystwa Budownictwa Społecznego
„KARO” Sp. z o.o. w Mrągowie
1. Wnioskodawca ................................................................................................................
(Nazwisko i imię)

(data urodzenia)

(stan cywilny)

2. Adres zamieszkania ........................................................................................................
3. Zarządca lokalu ..............................................................................................................
(lokal, spółdzielczy, komunalny, własność prywatna)

4. Osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania:
a) ......................................................................................................................................
(Nazwisko i imię)

(data urodzenia)

(pokrewieństwo)

b) ......................................................................................................................................
(Nazwisko i imię)

(data urodzenia)

(pokrewieństwo)

c) .......................................................................................................................................
(Nazwisko i imię)

(data urodzenia)

(pokrewieństwo)

d) ......................................................................................................................................
(Nazwisko i imię)

(data urodzenia)

(pokrewieństwo)

e) .......................................................................................................................................
(Nazwisko i imię)

(data urodzenia)

(pokrewieństwo)

5. Wielkość lokalu, o który ubiega się wnioskodawca:
a) powierzchnia lokalu ................... m2

b) ilość pokoi ............ szt.

6. Oświadczam, że jestem zameldowany/a:
a) na pobyt stały w ...........................................................................................................
od dnia ..........................................,
b) na czas określony w .....................................................................................................
na okres od ....................................... do ......................................
7. Oświadczam, że obecnie jestem zatrudniony/a w .......................................................
(podać zakład pracy)

...........................................................................................................................................
Na podstawie ....................................................................................................................
8. Oświadczam, że Ja oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania

nie posiadają tytułu prawnego do żadnego lokalu mieszkalnego.

9. Deklaracja o dochodach za okres trzech miesięcy kalendarzowych
poprzedzających datę złożenia wniosku – od ............................. do ...........................
Oświadczam, że w podanym wyżej okresie dochody moje i wymienionych
w ustępie 4 członków mojego gospodarstwa domowego wyniosły:
Lp

Miejsce pracy - nauki

Źródła dochodu)

1

2

3

Wysokość dochodu
w zł
4

Łączny dochód całego gospodarstwa domowego:
średni łączny dochód gospodarstwa domowego wynosi miesięcznie: ................................ zł
OJAŚNIENIA:
Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów 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 przychodu.
Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych,
jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy
w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń z naturze z pomocy społecznej, dodatku
mieszkaniowego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla
niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek
przedemerytalny w 2007 r.
Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach
przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1hektara przeliczeniowego, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym.

Do wniosku załączam dokumenty potwierdzające osiąganie dochodu wskazanego w pkt. 9

Mrągowo, dnia ................................

.................................................................
(podpis wnioskodawcy)

