Poznań, ……….…………………r.
………………………………………………………..
imię i nazwisko Wnioskodawcy / Wnioskodawców

………………………………………………………..
adres zajmowanego obecnie lokalu

………………………………………..……………….
tel. kontaktowy / e-mail

Zarząd Komunalnych
Zasobów Lokalowych sp. z o.o.
ul. Matejki 57
60-770 Poznań

WNIOSEK O PONOWNE ZAWARCIE UMOWY NAJMU
PO SPŁACIE ZADŁUŻENIA

Wnoszę / wnosimy * o ponowne zawarcie umowy najmu nr ……. przy ul.
…...…………………………...…….…….......…… w Poznaniu.
Oświadczam(-y), że w powyższym lokalu zamieszkują:
Lp.
1.

imię i nazwisko

PESEL

st. pokrewieństwa
najemca

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI
*niepotrzebne skreślić

23042019

Oświadczam(-y), że nie posiadam(-y) tytułu prawnego do innego lokalu, w którym
mogę / możemy* zamieszkiwać oraz, że zostałem(-am) pouczony(-a) / zostaliśmy pouczeni*
o treści art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
Do niniejszego wniosku załączam(-y) dokumenty potwierdzające wysokość dochodów
osiągniętych przez wszystkich członków mojego / naszego* gospodarstwa domowego
(tj. wszystkich osób zamieszkujących w lokalu) w poprzednim roku kalendarzowym.
Oświadczam(-y),

że

moje /

nasze*

gospodarstwo

domowe nie osiągnęło

w poprzednim roku kalendarzowym innych dochodów, niż wykazane na dokumentach
załączonych do niniejszego wniosku.

..………………..…………………………………..
podpis(-y) Wnioskodawcy / Wnioskodawców

Wymagane załączniki:
1. Dotychczasowy dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (kopia)
2. Wypowiedzenie umowy najmu (kopia)
3. Dokumenty potwierdzające dochód* gospodarstwa domowego za poprzedni rok kalendarzowy
4. Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego, za okres 3 pełnych
miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku,
5. Oświadczenie o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego,
6. Dokument potwierdzający stan cywilny (akt małżeństwa/wyrok rozwodowy/akt zgonu
współmałżonka) lub oświadczenie najemcy (osoby samotne).
*niepotrzebne skreślić

* 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
(np. PIT za rok poprzedni, zaświadczenie z miejsca pracy, zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy –
jeżeli w ww. okresie pozostawali Państwo w ewidencji osób bezrobotnych i przysługiwało Państwu prawo
do zasiłku, zaświadczenie o pomocy uzyskanej z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie / Poznańskiego
Centrum Świadczeń – jeśli była przyznana w ww. okresie).

