złożenie wniosku 1
aktualizacja wcześniej złożonego wniosku 1
wpłynęło dn. ..................................... Nr.......................

Niezapominajka Sp. z o.o.
16-050 Michałowo
ul. Leśna 1
tel.: 734 496 354,
e-mail: niezapominajka@michalowo.eu

Wniosek o wynajem/zakup mieszkania w Niezapominajka Sp. z o.o.
w Michałowie
A. Dane wnioskodawcy
Nazwisko i imię/a
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kod

Miejscowość

Ulica

Nr budynku

Nr mieszkania

Nr budynku

Nr mieszkania

Nr budynku

Nr mieszkania

Adres do korespondencji
Kod

Miejscowość

Ulica
Numer telefonu kontaktowego

B. Dane współmałżonka
Nazwisko i imię/a
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kod

Miejscowość

Ulica
Numer telefonu kontaktowego

1

Właściwe proszę zaznaczyć

Ubiegam się o mieszkanie w kategorii - proszę zaznaczyć właściwe pole poniżej:

wynajem 1

zakup na raty 1

zakup za gotówkę 1

Jestem zainteresowany/zainteresowana mieszkaniem o powierzchni – proszę zaznaczyć właściwe pole
poniżej:

59m2 1

106m2 1

Osoby, które będą zajmowały lokal ( łącznie z wnioskodawcą)
L.p.

Nazwisko i imię

1.

Stopień pokrewieństwa

Data
urodzenia

wnioskodawca

2.
3.
4.
5.
6.

C. Prosimy o odpowiedź na następujące pytania:
1. Czy wnioskodawca jest najemcą mieszkania komunalnego?
tak 1

nie 1

2. Wnioskodawca jest zameldowany na terenie gminy Michałowo
tak 1

nie 1

3. Wnioskodawca jest posiadaczem lub współposiadaczem domu/lokalu mieszkalnego na terenie gminy
Michałowo?
tak 1

nie 1

Oświadczam, że dochody brutto moje i wymienionych wyżej kolejno członków mojego gospodarstwa
domowego za rok 2019 wynoszą:
L.p.

Miejsce pracy/nauki

Źródła dochodu

Wysokość rocznego
dochodu w zł

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Razem dochody gospodarstwa domowego
Dochody proszę rozbić na kategorie (np. umowa o pracę, umowa zlecenia, świadczenia socjalne np. 500+,
dochód z gospodarstwa itp.)
Świadom odpowiedzialności za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy oświadczam, że składający
wniosek, osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania oraz dane zawarte we wniosku są zgodne ze
stanem prawnym i faktycznym.
Oświadczam, że zostałem poinformowany o zasadach ochrony danych osobowych wraz ze zgodą na przetwarzanie
danych osobowych moich oraz osób występujących na wniosku.

Michałowo, ..............................

……..........................................
podpis wnioskodawcy

