
Giżycko, dnia …………………………. 
     

 

 
Burmistrz Miasta Giżycka 

al. 1 Maja 14 

11-500 Giżycko 
 

 
WNIOSEK 

dla osób zainteresowanych wynajęciem 

lokalu mieszkalnego od Gminy Miejskiej Giżycko 

 

1. Oznaczenie wnioskodawcy – imię i nazwisko osoby składającej wniosek. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2. Aktualny adres zamieszkania wnioskodawcy oraz adres do korespondencji. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3. Liczba osób, z którą wnioskodawca zamierza zamieszkiwać w lokalu mieszkalnym, 

który mógłby być przeznaczony do wynajęcia: 

 

Imię i nazwisko Data urodzenia 
Pokrewieństwo  

z wnioskodawcą 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   
 

4. Oczekiwania wnioskodawcy dotyczące lokalu mieszkalnego – wskazanie oczekiwanej 

powierzchni lokalu i ilości pomieszczeń (w tym pokoi), kondygnacji. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….... 

 

 

 

 



 

5. Dochód brutto z ostatnich trzech miesięcy wnioskodawcy i osób z którymi 

wnioskodawca zamierza zamieszkiwać w lokalu. 

Imię i nazwisko 
Dochód brutto 

(z ostatnich 

trzech miesięcy) 

Rodzaj dokumentu 

który mógłby 

potwierdzić dochód 
 

Pokrewieństwo  

z wnioskodawcą 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 

6. Wskazanie czy wnioskodawca zainteresowany jest docelowym wykupem lokalu, który 

mógłby stanowić przedmiot najmu (np. po 15 lub 30 latach od daty zawarcia umowy 

najmu). 

TAK/NIE 

Zainteresowany(a) jestem wykupem mieszkania po 15 latach 

Zainteresowany(a) jestem wykupem mieszkania po 30 latach 
(niepotrzebne skreślić) 

 

7. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie, o którym mowa w pkt. 6 wskazanie 

czy wnioskodawca jest w stanie opłacać czynsz najmu w wysokości około 10 zł/m2 

powierzchni użytkowej lokalu (oraz dodatkowo pokrywać koszty zużycia mediów). 

TAK/NIE 
(niepotrzebne skreślić) 

 

8. W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie, o którym mowa w pkt 6 czy 

wnioskodawca jest w stanie opłacać czynsz najmu w wysokości około 4zł/m2 

powierzchni użytkowej lokalu (oraz dodatkowo koszty zużycia mediów). 

TAK/NIE 
(niepotrzebne skreślić) 

 

9. Opcjonalnie (bez konieczności) opis aktualnej sytuacji mieszkaniowej wraz ze 

wskazaniem przyczyn ubiegania się o najem lokalu z zasobów Gminy Miejskiej 

Giżycko. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

10. Podpis wnioskodawcy. 

 

                                                             ………………………………………….. 

 


