
Załącznik Nr 2 do Uchwały nr LV/391/2022 

Rady Gminy Radziejowice 

z dnia  26.09.2022r. 

 

 

 

 

                                                                                                                                    

Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego 

……………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko Wnioskodawcy) 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

(Adres zamieszkania) 

 

DATA WPŁYWU WNIOSKU 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Zwracam się z prośbą o zawarcie umowy najmu na lokal mieszkalny z mieszkaniowego 

zasobu Gminy Radziejowice : 

 

Prośbę swą uzasadniam następująco: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

W załączeniu składam również:  

deklarację o wysokości dochodów oraz oświadczenie o stanie majątkowym. 

 

Informuję jednocześnie, że: 

1. Najemcą / Właścicielem mieszkania (budynku), w którym zamieszkują jest: 



………………………………………………………………………………………………

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

2. Mieszkanie zajmowane jest: 

• Samodzielnie *) 

• Wspólnie *) 

3. Liczba pozostałych osób zamieszkujących wraz z Wnioskodawcą nie objętych 

wnioskiem o przydział mieszkania: …………………….. 

4. Mieszkanie położone jest w budynku mieszkalnym, niemieszkalnym, przeznaczonym 

o powierzchni: 

a) użytkowej - ………………………..m2 

b) mieszkalnej - ……………………….m2 

ilość pokoi: ……………….…… …………………….m2 

c) kuchnia:………………………..m2 

d) Wyposażenie techniczne lokalu: instalacja elektryczna, wodociągowa, 

kanalizacyjna, gazowa, C.O., C.W., ubikacja, łazienka w mieszkaniu/poza 

mieszkaniem *) 

 

 

…………………………………………….. 

    (podpis Wnioskodawcy) 

 

Potwierdzam zgodność danych dotyczących warunków zamieszkiwania Wnioskodawcy (pkt 

1 – ………………………………………………….…………. 

(Zarządca/Administrator Nieruchomości) 

 

*) niepotrzebne skreślić 

 

 

Dane dot. stanu zdrowia Wnioskodawcy i rodziny*) (dotyczy stopnia niepełnosprawności lub 

przewlekłej choroby) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………. 

*) na podstawie zaświadczenia lekarskiego lub orzeczenia właściwej Komisji. 

II .Ocena formalna wniosku: 

Pozytywna *) 

Negatywna*) 

………………………………………………………………………………… 

(podpis osoby upoważnionej) 

 

*)niepotrzebne skreślić 

III. Opinia Komisji Mieszkaniowej 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………… 

 

 

Radziejowice , dnia ………………………….  …………………………………….. 

                       (podpis Przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej) 

 

 

 

IV. Sposób załatwienia wniosku: 

1. Po rozpatrzeniu wniosku Pana / Pani 

…………………………………………………………………………… 



o najem lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Radziejowice  

postanowiono ująć Wnioskodawcę wraz z wymienionymi we wniosku osobami na liście 

oczekujących na mieszkanie pod pozycją …………………  

2. Wniosek Pani / Pana 

…………………………………………………………………………….. 

o najem lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Radziejowice został 

załatwiony odmownie. 

UWAGA: 

Realizacja listy osób, poprzez zawarcie stosownej umowy najmu może nastąpić wyłącznie 

w przypadku posiadania przez Gminę  Radziejowice wolnego lokalu mieszkalnego. 

Zgodnie z Uchwałą Nr LV/391/2022 Rady Gminy Radziejowice z dnia 26.09.2022  r. 

w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Radziejowice . 

O sposobie załatwienia wniosku i powyższej uwadze powiadomimy Wnioskodawcę 

pismem: 

znak: …………………  z dnia…………………………………… 

 

Radziejowice , dnia………………………………… 

 ………………………………………………………… 

                          (podpis osoby upoważnionej) 

 

 

 

 

 

 
 

 


