
 
 

____________________________________________________ 

        
Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu – Wydział Gospodarki Zasobami 

 ul. Garbarska 55/57  26-600 Radom 
tel..: 48 383 57 48, fax: 48 383 57 49 www.mzl.radom.pl / e-mail: sekretariat@mzl.radom.pl 

  
Radom, dnia ………………………………………………………………..…….……… 

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

                     (Imię i nazwisko ) 

 
ul. ……………………………………………..………………………………..………..     
               (Adres zamieszkania)  
 
………………………………………..……………………………………………………...     

                   (Numer telefonu) 

       Miejski  Zarząd  Lokalami w Radomiu 

      ul. Garbarska  55/57 

      26-600  Radom 

 
 

WNIOSEK O ZAWARCIE/ PRZEDŁUŻENIE / DOKONANIE ZMIAN  

W UMOWIE NAJMU LOKALU 

 

  Proszę o zawarcie/przedłużenie/dokonanie zmian w umowie najmu lokalu nr ...................... 

przy ul. …..............................................................................................................w Radomiu w związku:  

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

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

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

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

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

 
 

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

             (Czytelny podpis wnioskodawcy) 

 
 
 
 
Załączniki do wniosku: 
1. W przypadku przedłużania umowy najmu -  dochody brutto z 3 miesięcy poprzedzających miesiąc 

złożenia wniosku. 
2. Formularz aktualizacji danych potwierdzony w Referacie Ewidencji Ludności i w administracji. 
3. Drugi formularz z zaznaczeniem  najemcy - współmałżonka. 
4. Oświadczenie o stanie majątkowym 
5. Deklaracja o osiągniętych dochodach 
6. W związku z urodzeniem dziecka – odpis aktu urodzenia dziecka oraz zawiadomienie o nadaniu 

numeru PESEL. 
7. Sentencja wyroku o rozwiązaniu związku małżeńskiego, akt małżeństwa lub akt zgonu współmałżonka. 
8. Jeżeli umowa ma być zawarta po śmierci osoby bliskiej akt zgonu osoby, która była głównym najemcą. 
9. Kserokopia umowy najmu na zajmowany lokal lub decyzji administracyjnej o jego przydziale lub wyroku 

sądowego orzekającego o wstąpieniu w stosunek najmu. 
10. Dowód osobisty do wglądu.    

Do wniosku należy dołączyć oryginały dokumentów bądź kserokopie (oryginały do wglądu). 
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/Wypełnia lokator/ 
 

Wykaz osób zamieszkujących w lokalu nr ………..… przy ul. ………………….……………...……w Radomiu 
 

Lp. Imię i nazwisko osoby zamieszkującej 
Stosunek 

pokrewieństwa do 
wnioskodawcy 

PESEL 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

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

       ( data i podpis osoby składającej oświadczenie ) 

 
Wykaz rodzaju dokumentów potwierdzających uzyskany  

dochód brutto jakie należy dołączyć  
do wniosku przy przedłużaniu umowy najmu na lokal mieszkalny lub w ramach najmu socjalnego 

 Zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów brutto uzyskanych przez osobę ubiegającą się o 
zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego/mieszkalnego oraz przez osoby zgłoszone do wspólnego 
zamieszkania, za okres pełnych trzech miesięcy kalendarzowych bezpośrednio poprzedzających datę 
złożenia wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu.  

- Zaświadczenie o wysokości dochodów brutto, wystawione za granicą powinno być udokumentowane 
tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego na język polski. 

 Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy poświadczające status osoby bezrobotnej.  

 Decyzje lub zaświadczenie z MOPS: 

 Decyzja o przyznaniu zasiłku rodzinnego. 
 Decyzja o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego/lub zaświadczenie od komornika. 
 Decyzja o przyznaniu zasiłku stałego. 
 Decyzja o przyznaniu zasiłku z tytułu bezrobocia. 
 Decyzja o przyznaniu świadczenia rodzicielskiego. 
 Decyzja o przyznaniu zasiłku z tytuły rezygnacji z zatrudnienia ze względu na opiekę nad dzieckiem 

niepełnosprawnym. 

 Decyzja ZUS o przyznaniu emerytury lub renty - decyzja o waloryzacji lub zaświadczenie z trzech miesięcy 
kalendarzowych bezpośrednio poprzedzających datę złożenia wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu – 
dochód brutto. 

 Zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki  - dzieci które ukończyły 18 rok życia. 
Zaświadczenie z Zakładu Karnego lub Aresztu Śledczego z informacją o przewidywanym okresie pobytu 
oraz informacją czy jest wykonywana praca odpłatnie. 

 

W przypadku zmiany osób zamieszkujących  lub zmiany sytuacji rodzinnej do wniosku należy 
dołączyć następujące dokumenty: 

 Odpis skrócony aktu urodzenia dziecka. 

 Odpis skrócony aktu małżeństwa. 

 Odpis skrócony aktu zgonu. 

 Wyrok rozwodowy. 
Przy składaniu oświadczenia należy podać numery PESEL osób zamieszkujących w lokalu. 
 

 



 
 

____________________________________________________ 

        
Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu – Wydział Gospodarki Zasobami 

 ul. Garbarska 55/57  26-600 Radom 
tel..: 48 383 57 48, fax: 48 383 57 49 www.mzl.radom.pl / e-mail: sekretariat@mzl.radom.pl 

/wypełnia Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu/ 
Radom, dnia …………….…………….…………… 

 
…………………………………………………………...………. 

imię i nazwisko   
 
ul. ……………………………………………….……………..     
26 – 600 Radom  

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, iż nie posiadam tytułu prawnego do innego lokalu położonego w tej samej lub 

pobliskiej miejscowości.  

Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

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

(czytelny podpis) 

                                                                      

Oświadczenie powyższe zostało złożone i podpisane w mojej obecności przez Pana/Panią 

…………………………………………………………………..…………………………….(imię i nazwisko, nazwisko rodowe) 

legitymującego(cą) się dowodem osobistym seria ………………………… o numerze ………………….……..  

wydanym  przez …………………...................................…........  w …..................................... dnia …………………...……… 

PESEL …………..………………..…………..…………...…. imiona rodziców …….…..…………………………….…............... 

urodzony(a) dnia ….……….………….…...  w  .….........……..….....…....……...  stan cywilny   …...............….………..…….. 

 
                                                                                                                                                                              

……….......………………………………….………… 
            (podpis pracownika MZL) 

 
 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych przez Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu 26-600 Radom, ul. Garbarska 55/57 – 

zwany dalej „Administratorem Danych” zgodnie z przeznaczeniem, dla którego zostały 

udostępnione. Jestem świadomy dobrowolności podania danych osobowych oraz przysługującego 

mi prawa dostępu do treści tych danych, możliwości ich poprawiania i bezpłatnego odwołania  

w każdym czasie udzielonej zgody.    

                                     

……………………………………………...………… 

 (czytelny podpis) 
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/wypełnia Referat Ewidencja Ludności ul. Moniuszki 9 w Radomiu/ 

FORMULARZ AKTUALIZACJI DANYCH 

Osoby zameldowane w lokalu nr…………………..……… przy ul. ……………………………..…………….………. w Radomiu 

                                                                                    

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

                                                                                                 (podpis i pieczęć Ref Ew. Ludności) 

/wypełnia Administracja / 

1. Dane o zajmowanym lokalu:  Powierzchnia użytkowa lokalu ……………………m2 

Ilość izb (pomieszczeń)……………….……  Piętro ………….…… 

2. Własność budynku:  własność Gminy, współwłasność, prywatny          Lokal samodzielny- TAK/NIE  

3. Wyposażenie lokalu: kanalizacja, zimna woda, ccw, gaz, łazienka z wc, łazienka, wc. 

     ogrzewanie: centralne, piecowe, elektryczne, gazowe, etażowe (*). 

4. Imię i nazwisko Najemcy lokalu:  …………………..……………………………………………                 

5. Tytuł prawny do lokalu …………………………………………………………..……………….….                 

6..Zadłużenie: 

- czynszowe …...................................................................................................odsetki …................................. stan na:…………………..                

- media ….............................................................................................................odsetki …................................. stan na:…………………..               

- wywóz odpadów komunalnych …........................................odsetki ….................................stan na:………………..… 

 

7. Zadłużenie wobec Gminy (dot. lokali Gminy) …................................................................... stan na dzień: …………………..…… 

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

 
8. Poprzedni adres zamieszkania:…………………….……………………………………………………………………..…………………… 

Zadłużenie: ……………………………………………………………………………………… stan na dzień:..................................... 

 
 

...................................................................................... 
                                                                                         /pieczęć  oraz podpis osoby potwierdzającej/ 

 

 

Lp 

 

Imię i nazwisko 

 

Data 
urodzenia 

Data zameldowania 
Stosunek 

pokrewieństwa  do 
wnioskodawcy 

Pobyt stały Pobyt 
czasowy 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      



 
 

____________________________________________________ 

        
Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu – Wydział Gospodarki Zasobami 

 ul. Garbarska 55/57  26-600 Radom 
tel..: 48 383 57 48, fax: 48 383 57 49 www.mzl.radom.pl / e-mail: sekretariat@mzl.radom.pl 

 

OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM 

 

Ja ............................................................................................................... urodzony (- na) ……………………..…………………  
(imię i nazwisko)        (data) 

 

oświadczam, że na stan majątkowy *) członków gospodarstwa domowego składają się : 

I. NIERUCHOMOŚCI: 

- mieszkanie - powierzchnia (m²), tytuł prawny: 

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

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

- dom – powierzchnia (m²), tytuł prawny: 

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

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

- gospodarstwo rolne - rodzaj, powierzchnia (w ha , w tym przeliczeniowych), tytuł prawny: 

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

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

- inne nieruchomości (np. działki, grunty) - powierzchnia (m²), tytuł prawny: 

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

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

II. SKŁADNIKI MIENIA RUCHOMEGO: 

- pojazdy mechaniczne – marka, model, rok produkcji, data nabycia, wartość szacunkowa: 

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

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

- maszyny - rodzaj, rok produkcji, wartość szacunkowa: 

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

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

- inne przedmioty wartościowe – rodzaj, wartość szacunkowa: 

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

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

III. ZASOBY PIENIĘŻNE: 

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej/obcej:: 

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

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

- papiery wartościowe - wartość szacunkowa: 

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

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

IV. INNE, DODATKOWE INFORMACJE O STANIE MAJĄTKOWYM: 

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

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

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 

..............................................................               ……………………………….………………………  
(Miejscowość i data)        (Podpis) 

*) należy uwzględnić majątek objęty wspólnością ustawową oraz majątek odrębny 
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Radom, dnia .....................................                                                                               

............................................................................. 
     (imię i nazwisko składającego deklarację) 
 
............................................................................. 
      (dokładny adres) 
 
 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI DOCHODÓW 

za okres ............................................................................................................................... 
               (pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku) 

 

I. Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób: 

Nazwisko i imię                    pokrewieństwo   Data urodzenia   

1 .……………………………………..  wnioskodawca    ……………………….       

2 .……………………………………..  …………………     ……………………….     

3 .……………………………………..  …………………     ………………………. 

4 .……………………………………..  …………………    ……………………….. 

5 .……………………………………..  …………………    ……………………….. 

6 .……………………………………..  …………………    ………………………..    

7 .……………………………………..  …………………    ……………………….. 

8 .……………………………………..  …………………    ………………………..    

 

II. Oświadczam, że w podanym wyżej okresie dochody moje i wymienionych wyżej kolejno 
członków mojego gospodarstwa domowego wyniosły: 
 

L.p.1) Miejsce pracy – nauki 2) Źródła dochodu Wysokość dochodu w zł 

    

    

    

    

     

    

    

    

    

Razem dochody gospodarstwa domowego  

 

Średni dochód na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi ................................. zł, tj. 

miesięcznie..................................zł 

 
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 

.................................................................                                                  ....................................................... 
            ( podpis przyjmującego )                                                                             ( podpis wnioskodawcy )                                                
 
Objaśnienia: 
1) Podać liczbę porządkową według osób zamieszczonych przed tabelą 
2) Wymienić oddzielnie każde źródło dochodu. 

 


