LOKUM Spółka z o.o.
ul. Armii Krajowej 12, lok. 210A
tel. 91 486 58 66, 503 129 520,
www.lokum.swinoujscie.pl
e-mail: sekretariat@lokum.swinoujscie.pl
__________________________________________________________________________________

WNIOSEK O NAJEM MIESZKANIA

1. Imię i nazwisko wnioskodawcy(ów) (wypełnić drukowanymi literami)
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
2. Adres miejsca zamieszkania:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
3. Adres miejsca zameldowania stały, tymczasowy (właściwe podkreślić):
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
4. Dane kontaktowe:
Telefon:

………………………………………………………………………...

E-mail:

…………………………………………………………………..……..

5. Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się̨ z następujących osób:
1)

.............................................................................................................................................................
Imię i nazwisko składającego deklarację

2)

Stopień pokrewieństwa

Data urodzenia

PESEL

.............................................................................................................................................................
Imię i nazwisko

4)

PESEL

.............................................................................................................................................................
Imię i nazwisko

3)

Data urodzenia

Stopień pokrewieństwa

Data urodzenia

PESEL

.............................................................................................................................................................
Imię i nazwisko
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5)

.............................................................................................................................................................
Imię i nazwisko

6)

Stopień pokrewieństwa

Data urodzenia

PESEL

.............................................................................................................................................................
Imię i nazwisko

Stopień pokrewieństwa

Data urodzenia

PESEL

6. Pierwszeństwo w zawarciu umowy partycypacji:
Oświadczam, że jestem mieszkańcem Miasta Świnoujście i nie posiadam prawa własności
(współwłasności) nieruchomości/lokalu lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na terenie Miasta Świnoujście
oraz posiadam jedno dziecko lub więcej dzieci, które nie ukończyły 18 lat *);
Oświadczam, że jestem mieszkańcem Miasta Świnoujście oraz jestem osobą
niepełnosprawną/zamieszkuję i prowadzę wspólnie gospodarstwo domowe z osobą
niepełnosprawną, posiadającą orzeczenie wydane przez Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności o zakwalifikowaniu mnie do znacznego stopnia niepełnosprawności.
W załączeniu przedkładam ww. orzeczenie*);
*)

- zaznaczyć właściwe, jeśli dotyczy Wnioskodawcy

7. Wnioskuję o umożliwienie najmu mieszkania *:

*)

O projektowanej powierzchni około 29 m2

jednopokojowe

O projektowanej powierzchni około 40 m2

dwupokojowe

O projektowanej powierzchni około 42 m2

dwupokojowe

O projektowanej powierzchni około 48 m2

trzypokojowe

O projektowanej powierzchni około 52 m2

trzypokojowe

O projektowanej powierzchni około 55 m2

trzypokojowe

O projektowanej powierzchni około 58 m2

trzypokojowe

Zaznacz właściwe

8. Deklaracja o dochodach dotycząca roku poprzedzającego datę złożenia niniejszego wniosku,
tj. od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.
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9. Oświadczam, że w podanym wyżej okresie dochody moje i wymienionych wyżej kolejno
członków mojego gospodarstwa domowego wynosiły:
LP.

Miejsce pracy – nauki

Źródła dochodów

Wysokość dochodu

1
2
3
4
5
Razem dochody całego gospodarstwa domowego wynosiły:

10.

Średni

miesięczny

dochód

na

gospodarstwo

domowe

w

2018

r.

wynosi

...................................................................................... zł.
Za dochód uważa się̨ 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 już̇ zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.
Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych,
jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się̨ 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, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego,
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., świadczenia
pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach
opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, świadczenia
wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu
dzieci, oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej.

Dokumenty, na podstawie których zdeklarowałem(am)(liśmy) wysokość dochodu w niniejszym
wniosku stanowią zaświadczenia o uzyskiwanych dochodach, załączone do niniejszego wniosku.
Uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego potwierdzam
własnoręcznym podpisem zgodność danych zamieszczonych w deklaracji.
11. Deklaruję(my) gotowość wpłaty kaucji, w wysokości 12 - krotności czynszu w terminie
wynikającym z umowy najmu, do zawarcia której zobowiązuję(my) się po zakwalifikowaniu
mnie(nas) do zajęcia lokalu mieszkalnego.
12. Deklaruję(my) gotowość zawarcia umowy partycypacji oraz wpłaty kwoty partycypacji
w kosztach budowy lokalu mieszkalnego:
(zgodnie z art. 29 i 29 a ustawy z dnia 26.10.1995 r. o niektórych formach popierania
budownictwa mieszkaniowego tj. Dz.U .z 2017 r. poz. 279 z późn. zm.)
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13.

Oświadczam(y), że ani ja (my), ani też wymienione, zgłoszone do wspólnego ze mną̨
zamieszkania osoby, nie posiadają tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego w Świnoujściu,
a w razie posiadania tego prawa zobowiązuję (my) się najpóźniej do dnia objęcia lokalu do
wyzbycia się tytułu prawnego do lokalu w Świnoujściu, a przypadku posiadania tytułu
prawnego do lokalu w innej miejscowości oświadczam (y), że zmiana miejsca zamieszkania
jest związana z podjęciem przez członka gospodarstwa domowego pracy w pobliżu zasobów
LOKUM sp. z o.o.

14. Inne informacje o Wnioskodawcy:
……………………………………………………………………………………...……………….……
…......……….…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………...……………….……
…......……….…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………...……………….……
…......……….…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………...……………….……
…......……….…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………...……………….……
…......……….…………………………………………………………………………………………….
15. Wraz z niniejszym wnioskiem Wnioskodawca zobowiązany jest do uiszczenia opłaty
w wysokości 300 zł za przyjęcie wniosku. Opłata płatna jest na konto Lokum sp. z o.o. w Banku
Pekao SA nr konta: 76 1240 3927 1111 0010 6907 3154, podając w tytule płatności: opłata od
wniosku o najem lokalu przy ul. Steyera.
W razie pozytywnego rozpatrzenia wniosku opłata niniejsza zostanie zwrócona w terminie do 21 dni od dnia
zwarcia przez strony umowy partycypacji. W razie negatywnego rozpatrzenia wniosku opłata zostanie zwrócona
na konto, z którego została zapłacona, w terminie do 21 dni od ogłoszenia listy podstawowej i rezerwowej
Wnioskodawców, z którymi zawarta ma być umowa partycypacji. Lokum sp. z o.o. ma prawo zatrzymać opłatę
w sytuacji, gdy Wnioskodawca zostanie zakwalifikowany na listę podstawową lub rezerwową oraz wezwany do
zawarcia umowy partycypacji nie przystąpi we wskazanym terminie do jej podpisania. Nieuiszczenie opłaty
skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Wnoszę o dokonanie zwrotu opłaty w wysokości 300 zł za na konto bankowe:
…………………………………………………………………..………………………………………..
Imię i nazwisko posiadacza rachunku

…………………………………………………………..………………………………………………..
Adres posiadacza rachunku

……………………..……………………………………………………………………………………..
Nazwa banku

…………………………………………………………………………………………...……………….
Adres banku

Pełny numer konta bankowego
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16. Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję treść Regulaminu określającego zasady,
w tym kryteria i tryb przyznawania mieszkań stanowiących zasoby Spółki LOKUM sp. z o.o. oraz
zasady najmu tych lokali, publikowanego na stronie internetowej www. lokum.swinoujscie.pl
17. Załączniki do wniosku:
1) Informacja dot. ochrony danych osobowych wraz ze zgodą na przetwarzanie danych.
2) ……………………………………………………………………………………………………
3) ……………………………………………………………………………………………………
4) ……………………………………………………………………………………………………
5) ……………………………………………………………………………………………………
6) ……………………………………………………………………………………………………

...........................................................................
Seria i numer dowodu osobistego Wnioskodawcy

....................................................................
Czytelny podpis Wnioskodawcy

Data: 02.01.2019 r.
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