
Urząd Miasta Międzyrzec Podlaski, ul. Pocztowa 8, 21-560 Międzyrzec Podlaski 

tel. 83 372-62-23, fax 83 372-62-28 

WZMK Wniosek o przydział mieszkania WZMK 

 
                                                                                      Międzyrzec Podlaski dn......................... 

.................................................................... 
                 / imię i nazwisko / 

 

.................................................................... 
                /adres zamieszkania/ 

 

                                                                                             Burmistrz  Miasta 

                                                                                             Międzyrzeca Podlaskiego 

 

                                       Wniosek o przydział mieszkania 

I. ................................................................................................................................................... 

                       / imię i nazwisko wnioskodawcy i adres do korespondencji/ 

II.  Okres nieprzerwanego zamieszkiwania w dotychczasowym lokalu ..................................... 

III. Określenie dotychczasowych warunków mieszkaniowych: 

1/ Zajmowane mieszkanie stanowi lokal w budynku  jednorodzinnym /wielorodzinnym * 

     usytuowany  na kondygnacji  Nr......... stanowiący(m ) własność .................................... 

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

2/ Lokal składa się z ...... pokoi o pow.1p. .........m2, 2 p. .............m2, 3 p. ............m2,  

    kuchni o pow. ........m2, łazienki , w.c.  o łącznej powierzchni użytkowej  

.................m2   i     innych pomieszczeń przynależnych (piwnica, garaż, budynek 

gospodarczy *) 

     3/  Przyłącze wodociągowe  do lokalu lub budynku- ze studni lokalnej lub sieci miejskiej * 

     4/   Przyłącze centralnego ogrzewania z kotłowni miejskiej - TAK/NIE* 

     5/   odprowadzenie ścieków do zbiornika lokalnego / kanalizacji miejskiej. 

     6/   liczba osób-  członków gospodarstwa domowego zgłoszonych do     wspólnego  

           zamieszkania ........ ( Za członków gospodarstwa    domowego   uznaje      się  wszystkie  

           osoby bliskie wnioskodawcy, tj.   małżonka, dzieci,     współmałżonków     dzieci,    inne  

           osoby,       wobec     których       wnioskodawca jest     obowiązany      do       świadczeń  

           alimentacyjnych, oraz    osobę, która pozostaje      faktycznie we wspólnym pożyciu    

           z     wnioskodawcą.) 

7/ Liczba  osób zamieszkałych w dotychczasowym miejscu zamieszkiwania  

    z podaniem      stopnia pokrewieństwa .............................................................................. 

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

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

IV. Uzasadnienie wniosku  ..........................................................................................................  

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



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

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

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

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

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

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

Jednocześnie  oświadczam: 

ja, mój współmałżonek oraz osoba/y/  zgłoszona do wspólnego zamieszkiwania  jesteśmy 

/  nie jesteśmy * właścicielami lub   współwłaścicielami lokalu lub budynku    mieszkalnego 

oraz posiadamy/ nie posiadamy * innego prawa do innego lokalu. 

Do wniosku dołączam: 

1/ Deklarację o     wysokości    dochodów za    okres pełnych trzech miesięcy kalendarzowych 

    poprzedzających datę złożenia wniosku,  uzyskanych   przez wnioskodawcę   i     członków  

    jego gospodarstwa domowego zgłoszonych do wspólnego     zamieszkiwania. 

2/  inne dokumenty; 

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

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

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

                                                                          

         ............................................... 
                                                                                       / podpis wnioskodawcy/ 

*) niepotrzebne skreślić      

 

 

 

Oświadczenie  

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w sprawach 

administracyjnych prowadzonych przez Urząd Miasta Międzyrzec Podlaski zgodnie                   

z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 

926, z późn. zm.).  

 

 

 

 

.......................................     ………………………………….. 
            /miejscowość, data/             /podpis wnioskodawcy/ 


