
Wnioskodawca

(nazwisko i imię lub nazwa firmy)

adres 
zameldowania

(ulica, nr, kod pocztowy, miasto)

adres 
zamieszkania

(jeśli jest inny niż podany powyżej)

adres do          
korespondencji

 (jeśli jest inny niż podany powyżej)

telefon

(stacjonarny, komórkowy)

PESEL 

WNIOSEK

o wynajęcie lokalu mieszkalnego zakwalifikowanego do remontu 

WYKAZ OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WYNAJĘCIE LOKALU WRAZ Z WNIOSKODAWCĄ:

L.p. Nazwisko i imię PESEL Stan cywilny* Stosunek do
wnioskodawcy

1. WNIOSKODAWCA

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

* wpisać właściwe: kawaler / panna, żonaty / mężatka, wdowiec / wdowa, rozwiedziony / rozwiedziona

                         

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach                                      www.zgm-gliwice.pl          
tel. (32) 239-12-74
faks (32) 239-11-19
e-mail zgm@zgm.gliwice.eu

mailto:zgm@zgm.gliwice.eu


 *WYPEŁNIA I POTWIERDZA ZARZĄDCA, ADMINISTRATOR   LUB WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI  :  
WARUNKI MIESZKANIOWE*
w przypadku oddzielnego zamieszkiwania należy potwierdzić warunki zamieszkiwania każdej z osób                          
na kserokopii niniejszej strony

1. ADRES LOKALU / BUDYNKU: ………………………………………………………………………………………………………….

2. MIESZKANIE JEST LOKALEM*: gminnym, własnościowym, spółdzielczym, innym (jakim?)…………………………
  *właściwe podkreślić

3. WŁAŚCICIEL: …………………………………….NR. KSIĘGI WIECZYSTEJ: ……………………………………………….

4. NAJEMCA: ………………………………………………..UMOWA Z DNIA: ………………………………………………………….

5. OSOBY ZAMIESZKUJĄCE W LOKALU: …………………………………………………………………………………………….

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

   ……………… …………………………………………………………………….
DATA PODPIS I PIECZĘĆ OSOBY UPOWAŻNIONEJ

Oświadczenie  dotyczące    pobranych    świadczeń  alimentacyjnych     (w  okresie    3   miesięcy  
poprzedzających złożenie wniosku) **:

żadna z osób wymienionych na formularzu nie otrzymuje świadczeń alimentacyjnych.

wśród  osób  wymienionych  na  formularzu  wniosku,  są  osoby  otrzymujące  alimenty  lub  inne
świadczenia alimentacyjne (należy dołączyć właściwe dokumenty).

Oświadczenie  dotyczące    płacenia    świadczeń  alimentacyjnych    (w  okresie    3   miesięcy  
poprzedzających złożenie wniosku) **:

żadna z osób wymienionych na formularzu nie jest płatnikiem  świadczeń  alimentacyjnych.

wśród osób wymienionych na formularzu wniosku, są osoby będące płatnikami świadczeń alimentacyjnych
(należy dołączyć właściwe dokumenty).

Oświadczenie dotyczące świadczeń pobranych z    Zakładu     Ubezpieczeń Społecznych   (w okresie    3   miesięcy  
poprzedzających złożenie wniosku)**:

żadna z osób wymienionych na formularzu wniosku nie pobrała świadczeń z ZUS-u.

wśród  osób  wymienionych  na  formularzu  wniosku  są  osoby,  które  z  ZUS-u  otrzymały  jedynie
świadczenie wychowawcze (500+) lub/i dobry start (300+) lub/i Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO).

wśród osób wymienionych na formularzu wniosku są osoby, które z ZUS-u otrzymały świadczenia inne niż
wymienione powyżej (należy dołączyć zaświadczenie).

**właściwe zaznaczyć

……………………………………………………………
data i czytelny podpis wnioskodawcy



WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DOTYCZĄCYCH WYNAJĘCIA LOKALU ZAKWALIFIKOWANEGO 
DO REMONTU (dotyczy wszystkich pełnoletnich osób ujętych na wniosku)

1. Zaświadczenie o wysokości dochodów uzyskanych w okresie  trzech miesięcy poprzedzających datę
złożenia wniosku, z każdego miesiąca, z wyszczególnieniem składników przychodu brutto, czyli kosz-
tów  uzyskania  przychodu,  podatku,  składek  na  ubezpieczenie  emerytalne  i  rentowe
oraz na ubezpieczenie zdrowotne i chorobowe;

2. Zaświadczenia potwierdzające, że osoby ujęte na formularzu wniosku nie posiadają zaległości oraz nie
miały umorzonych zaległości z tytułu korzystania z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zaso-
bu Miasta Gliwice - zaświadczenia należy pobrać w Zarządzie Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o.
z siedzibą przy ul. Dolnych Wałów 11 oraz w Zarządzie Budynków Miejskich II TBS Sp. z o.o. z siedzi -
bą przy ul. Warszawskiej 35B;

3. Zaświadczenie z rejestru mieszkańców o (ostatnim) zameldowaniu/wymeldowaniu  na pobyt stały;

4. Dokumenty potwierdzające, komu przysługuje tytuł prawny do lokalu/nieruchomości z miejsca (ostat-
niego) stałego zameldowania oraz z miejsca zamieszkiwania (np. kserokopia aktu notarialnego, numer
księgi wieczystej, zaświadczenie z administracji);

5. Kserokopia  aktualnej  umowy  najmu  lokalu/nieruchomości  z  miejsca  zamieszkiwania  –  jeśli
została zawarta;

6. W przypadku osoby bezrobotnej  należy  dołączyć zaświadczenie o zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy
w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;

7. W  przypadku  korzystania  ze  świadczeń  z  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  –  zaświadczenie
potwierdzające uzyskaną pomoc w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku. 

8. W przypadku pobierania świadczeń z ZUS-u, dołączyć zaświadczenie o wysokości wypłaconych świad-
czeń w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku – jeżeli dotyczy;

9. W  przypadku  pełnoletniej  osoby  uczącej  się  –  dołączyć  zaświadczenie  ze  szkoły
o kontynuowaniu nauki wraz z  informacją o stypendiach pobranych w okresie trzech miesięcy poprze-
dzających datę złożenia wniosku (lub o niepobieraniu stypendium w ww. okresie);

10. W przypadku osób pobierających świadczenia alimentacyjne – dołączyć dokumenty potwierdzające
wysokość otrzymywanych świadczeń;

11. W przypadków osób, będących płatnikami świadczeń alimentacyjnych należy udokumentować wyso-
kość wypłaconych świadczeń w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;

12. W  przypadku  osób  rozwiedzionych  –  dołączyć  prawomocny  wyrok  sądu  orzekający
o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód jak również o sposobie korzystania z mieszkania stron. Jeżeli
sąd nie orzekał o sposobie korzystania z mieszkania stron, należy dodatkowo dostarczyć dokumenty
określające komu przysługuje tytuł prawny do lokalu, w którym wnioskodawca zamieszkiwał w czasie
trwania małżeństwa;

13. W  przypadku  osób  przebywających  w  zakładach  karnych  –  dodatkowo  należy  dołączyć
potwierdzoną  informację  o  terminie  przebywania  w  zakładzie  karnym  oraz  ewentualnym
zatrudnieniu i osiąganych dochodach w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.

KRYTERIUM DOCHODOWE, KTÓRE NALEŻY SPEŁNIAĆ UBIEGAJĄC SIĘ O WYNAJĘCIE MIESZKANIA
ZAKWALIFIKOWANEGO DO REMONTU

                 KRYTERIUM DOCHODOWE OBOWIĄZUJE OD 1 LIPCA 2022 ROKU*

* kwoty kryterium ulegają zmianie 1 marca każdego roku, zgodnie z wysokością najniższej emerytury

OD DO

gospodarstwo
jednoosobowe:

2007,67 zł/mc 
(przekracza 150 %

najniższej emerytury)

4684,57 zł/mc 
(nie przekracza 350 %
najniższej emerytury)

gospodarstwo
wieloosobowe:

1338,45 zł/osobę/mc 
(przekracza 100 %

najniższej emerytury)

3346,12 zł/osobę/mc 
(nie przekracza 250 %
najniższej emerytury)
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