
Załącznik nr 1
do Wniosku o zawarcie umowy najmu

 INFORMACJA- DANE O AKTUALNIE ZAJMOWANYM LOKALU

DANE LOKALU przy ul. …………….……………………………………………..………………………. w 
………………………………………………………………..
(adres zamieszkania wnioskodawcy)

(Typ mieszkania)
□ komunalne □ zakładowe □ spółdzielcze lokatorskie
□ spółdzielcze własnościowe □ własnościowe □ stanowiące własność osób fizycznych □ inne 
……………………………………………………….…..
(Tytuł prawny)
a) tytuł prawny do lokalu (posiada/posiadał) * Pan/Pani 
…………………………………………………………………………………………...…………………………
b) umowa najmu (obowiązuje/obowiązywała) *

     od …………………………...………………. do …………………………….……………. 
□ umowa najmu została wypowiedziana z tytułu (zaległości/ niezamieszkiwania/zakłócania porządku 

domowego/inny powód)*: ………..………………………..…………..   z terminem wypowiedzenia do 
………………………………………….

□ toczy się postępowanie eksmisyjne;
□ zapadł wyrok orzekający eksmisję (bez prawa/z prawem) * do lokalu socjalnego dla ………………….. osób;

c) ilość osób zamieszkujących w lokalu: ………….…………………..
d) zadłużenie przypadające na wnioskodawcę na dzień: ………………………..…..…  (występuje/nie występuje) * w

wysokości: ……………………………………………………………………. 

(Wielkość mieszkania)
a) powierzchnia mieszkalna (pokoi) wynosi: …….……….. m2

b) powierzchnia użytkowa wynosi: …………………….….. m2

(Stan techniczny mieszkania)
□ zniszczenie lokalu w wyniku katastrofy budowlanej, klęski żywiołowej, pożaru, powodzi;
□ zakaz używania lokalu wydany przez uprawnione organy;
□ niedostosowanie lokalu do potrzeb osoby niepełnosprawnej ruchowo.

(Dodatkowe informacje)
Osoby zajmujące lokal wykraczają w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc

uciążliwym korzystanie z innych lokali:
                                         □ tak               □ nie
Osoby zajmujące lokal  w okresie pięciu lat poprzedzających datę wypełniania wniosku dokonały  dewastacji

lokalu mieszkalnego i urządzeń wspólnego użytku:
                                         □ tak               □ nie
Osoby zajmujące lokal dopuściły się nielegalnego podnajmu lokalu mieszkalnego:
                                         □ tak               □ nie
Osoby  zajmujące  lokal  co  najmniej  trzykrotnie  nie  udostępniły  lokalu  w  celu  wykonywania  przeglądów

okresowych oraz koniecznych napraw:
                                         □ tak               □ nie

                             POTWIERDZENIE ZARZĄDCY/WŁAŚCICIELA/ADMINISTRATORA BUDYNKU

……………………………………………………………………………
 /data, podpis, pieczęć /

*
 - niepotrzebne skreślić; □ - właściwe zaznaczyć
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 DANE LOKALU przy ul. …………….……………………………………………..……………………….                         
w ………………………………………………………………..
(adres zamieszkania małżonka współwnioskodawcy)
WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU, gdy wnioskodawcy zamieszkują osobno

(Typ mieszkania)
□ komunalne □ zakładowe □ spółdzielcze lokatorskie
□ spółdzielcze własnościowe □ własnościowe □ stanowiące własność osób fizycznych □ inne 
……………………………………………………….…..
(Tytuł prawny)
a) tytuł prawny do lokalu (posiada/posiadał) * Pan/Pani 
……………………………………………………………………………………………...………………………
b) umowa najmu (obowiązuje/obowiązywała) *

          od …………………………...………………. do …………………………….……………. 
□ umowa najmu została wypowiedziana z tytułu (zaległości/ niezamieszkiwania/zakłócania porządku 

domowego/inny powód)*: ……………………………………………..  z terminem wypowiedzenia do 
………………………………………….

□ toczy się postępowanie eksmisyjne;
□ zapadł wyrok orzekający eksmisję (bez prawa/z prawem) * do lokalu socjalnego dla ………………….. osób ;

c) ilość osób zamieszkujących w lokalu: ………….…………………..
d) zadłużenie przypadające na współwnioskodawcę na dzień: …………………….…..…  (występuje/nie występuje) 

* w wysokości: ……………………………………………………………………. 

(Wielkość mieszkania)
a) powierzchnia mieszkalna (pokoi) wynosi: ……….. m2

b) powierzchnia użytkowa wynosi: ………………….. m2

(Stan techniczny mieszkania)
□ zniszczenie lokalu w wyniku katastrofy budowlanej, klęski żywiołowej, pożaru, powodzi;
□ zakaz używania lokalu wydany przez uprawnione organy;
□ niedostosowanie lokalu do potrzeb osoby niepełnosprawnej ruchowo.

(Dodatkowe informacje)
Osoby zajmujące lokal wykraczają w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc

uciążliwym korzystanie z innych lokali:
                                         □ tak               □ nie
Osoby zajmujące lokal  w okresie pięciu lat poprzedzających datę wypełniania wniosku dokonały  dewastacji

lokalu mieszkalnego i urządzeń wspólnego użytku:
                                         □ tak               □ nie
Osoby zajmujące lokal dopuściły się nielegalnego podnajmu lokalu mieszkalnego:
                                         □ tak               □ nie
Osoby  zajmujące  lokal  co  najmniej  trzykrotnie  nie  udostępniły  lokalu  w  celu  wykonywania  przeglądów

okresowych oraz koniecznych napraw:
                                         □ tak               □ nie

                                 POTWIERDZENIE ZARZĄDCY/WŁAŚCICIELA/ADMINISTRATORA BUDYNKU

……………………………………………………………………………
 /data, podpis, pieczęć /

*
 - niepotrzebne skreślić; □ - właściwe zaznaczyć
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