
1 
 

Wniosek o przydział mieszkania w ramach Stalowowolskiego  
Programu Budownictwa Wielorodzinnego                 

„Z Perspektywą w Stalowej Woli” 

Dane osobowe 

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

...................................................................................................................................................... 

2. Adres zameldowania ..........................................................................................................  

............................................................................................................................................. 

Adres aktualnego zamieszkania*: ...........................................................................................  

.............................................................................................................................................. 

od kiedy? ........................................................... 

tel. ....................................................  e-mail:.................................................................................. 

*jeżeli jest inny niż adres zameldowania 

3. Imiona i nazwiska, wiek i miejsce pracy / nauki wszystkich członków gospodarstwa domowego: 
 
(1 osoba) ............................................................................................................................  
 
(2 osoba) .............................................................................................................................  
 

(3 osoba) .............................................................................................................................  
 
(4 osoba) ..............................................................................................................................  
 
(5 osoba) .............................................................................................................................  
 
 
4. Wykształcenie Wnioskodawcy i współmałżonka 

Wnioskodawca: ……………………………………………… (imię i nazwisko) 
Wykształcenie*: ……………………….……………….. Kierunek ………………………………………………. 
 
Współmałżonek: ……………………………………………… (imię i nazwisko) 
Wykształcenie*: ……………………….……………….. Kierunek ………………………………………………. 
 
*podstawowe, zawodowe, średnie, wyższe, inne – jakie? 
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Informacje na temat oczekiwanych parametrów mieszkania 

5.Oczekiwana powierzchnia mieszkania oraz ilość izb  

 

Liczba pokoi Powierzchnia w m2 

…………………………. około ............................m2 

6. Na jakiej kondygnacji? (właściwe podkreślić) 

a) parter    b) I piętro       c) II piętro       d) III piętro       e) bez znaczenia 

 

7. Inne preferencje (prosimy opisać) 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 

 

 

Obecna sytuacja mieszkaniowa i finansowa 

8. Obecnie zajmowane mieszkanie jest własnością: (właściwe podkreślić) 

a)  komunalną, 
b)  spółdzielczą 
c)  zakładową, 
d)  osoby prywatnej (prosimy podać imię i nazwisko właściciela oraz adres i telefon) 
.................................................................................................................................. 
e)  mieszkam niesamodzielnie, wspólnie z rodziną 
f)  inny status mieszkaniowy, jaki? 
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 

 



3 
 

9. Obecnie płacony miesięczny czynsz: ………………………………………………………………………………… zł. 

Pozostałe sumaryczne wydatki na mieszkanie (energia elektryczna, woda, gaz, ogrzewanie, 
wywóz nieczystości, itp.) 

około:.................................................................zł. 

10. Czy jest/ jesteście Pani / Pan / Państwo zarejestrowani na liście oczekujących na mieszkanie: 
(właściwe podkreślić) 

a)  w spółdzielni mieszkaniowej,  NIE / TAK, w jakiej .....................................................  
b)  na liście oczekujących w Urzędzie Miasta i Gminy ?  TAK / NIE 
c)  w innym miejscu, gdzie? .........................................................................................  

 

11. Prosimy podać powody, dlaczego chce/chcą Pani / Pan / Państwo zmienić obecnie 
zajmowane mieszkanie: (właściwe podkreślić) 

a)  nie posiadam samodzielnego mieszkania, 
b)  zajmowane mieszkanie ma zbyt małą powierzchnię, 
c)  zajmowane mieszkanie ma zbyt mało pokoi, 
d)  zajmowane mieszkanie nie posiada odpowiedniego standardu technicznego, 
e)  nie odpowiada mi lokalizacja obecnie zajmowanego mieszkania, 
f)  nie odpowiada mi sąsiedztwo obecnie zajmowanego mieszkania, 
g)  opłaty za obecnie zajmowane mieszkanie są zbyt wysokie, 
h)  nie jestem pewien możliwości wynajmu zajmowanego mieszkania w przyszłości, 
i)  inne, jakie?................................................................................................................ 

12. Źródło dochodów gospodarstwa domowego: (właściwe podkreślić) 

a)  umowa o pracę na czas nieokreślony / określony 
b)  inna umowa, jaka……………………………………………………………………………………………………….. 
c)  własna działalność gospodarcza 
d)  renta / emerytura 
e)  inne świadczenia, zasiłki i dodatki - jakie? 
.......................................................................................................................………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

13. Łączny dochód miesięczny netto gospodarstwa domowego wynosi: …………………………..…….zł 
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14. Inne bieżące zobowiązania finansowe (kredyty/pożyczki, umowy z operatorami usług – TV, 
Internet, telefon) 

a) Kredyt……………., wysokość:……………………….…….. Miesięczne obciążenie …………………………………… 
b) Kredyt.……………, wysokość:……………………….…….. Miesięczne obciążenie …………….…………………..… 
c) Umowy z operatorami usług TV, Internet, telefon. Łączne miesięczne obciążenie ………………………… 
d) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

15. Zadłużenie przeterminowane 

a) Z tytułu:…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
b) Wysokość:…………………………………………. Miesięczne obciążenie………………………………………..……… 

 
c) Z tytułu:…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Wysokość:…………………………………………. Miesięczne obciążenie………………………………………..……… 

16. Lista załączników wraz z ich oryginałami dołączona do wniosku. 

17. Oświadczam, że dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą pod rygorem odrzucenia 
wniosku o przydział mieszkania. 

18. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i korzystanie z nich w celach 
weryfikacyjnych i organizacyjnych Programu „Z Perspektywą w Stalowej Woli” 

  

Stalowa Wola dnia...............................                 ............................................................................... 
         

 
       .................................................................................. 

           Czytelne podpisy osób  składających wniosek 

 

 

 

 

 
 


