
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr …...............  
Wójta Gminy Lubin z dnia ….............................
w sprawie sposobu przyjmowania i rozpatrywania 
wniosków o najem lokali  mieszkalnych na czas  
nieoznaczony, lokali socjalnych lub tymczasowych
pomieszczeń

ARKUSZ AKTUALIZACJI
do zmiany danych zawartych we wniosku z dnia...............................

..................................................................................................  
(Imię i nazwisko wnioskodawcy)

.................................................................................................  Urząd Gminy w Lubinie 
(Adres stałego zameldowania) ul. Łokietka 6

59-300 Lubin
............................................................................................... 
(Adres do korespondencji)  

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

(Numer telefonu) 

Ilość osób zgłoszonych do zamieszkania wspólnie z wnioskodawcą: 

L.

p

Imię i nazwisko Data urodzenia Stosunek do

wnioskodawcy 

Dochód**

zł/m-c

Pieczęć i podpis

pracodawcy***

1 2 3 4 5

Potwierdza się,  że pod adresem zameldowania wnioskodawcy zameldowane są osoby wymienione w pozycjach

j.w. :(proszę podać datę zameldowania)

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

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

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

Lubin, dnia ......................................... 

Referat Spraw Obywatelskich

Aktualne dane o warunkach mieszkaniowych

Lokal położony w …...................................................................................składający się z

 -pokoi o powierzchni 1 - …...............m², 2 - ….............m², 3 - …................m², 4 - ….............m², 5- ….............m² 

-kuchni o powierzchni:......m² oraz przedpokoju - …....m², łazienki - ….......m², wc - ......m², i inne .............................

Łączna powierzchnia mieszkania …..............m² 

Właścicielem  lokalu  jest  …..............................................................................................................................................

Mieszkanie położone jest w budynku:- mieszkalnym,- niemieszkalnym,- przeznaczonym do rozbiórki  *.Usytuowanie

mieszkania:- parter,- piętro , - strych, - inne.................................................................................................*.



Wyposażenie mieszkania:- instalacja wodna – kanalizacyjna,- gazowa,- C.O.,- łazienka,- WC (samodzielne/wspólne),

-piwnica,-strych,- pomieszczenia gospodarcze  inne ........................................................................................................*.

Mieszkanie zajmowane jest na podstawie:**:

decyzji ….........................., umowy najmu …..........................., innego tytułu prawnego …..............................................

* - niewłaściwe skreślić

** - wypełniają osoby ubiegające się o zamianę ...…....…..............................................................

Podpis administratora lub właściciela nieruchomości

Oświadczam że:*

1. Nie posiadam tytułu prawnego do nieruchomości lokalowej

2. Posiadam tytuł prawny do mieszkania (budynku) w postaci:

a) własnościowego prawa do mieszkania spółdzielczego,

b) lokatorskiego prawa do mieszkania spółdzielczego,

c) najmu lokalu komunalnego,

d) najmu w budynku prywatnym na podstawie decyzji administracyjnej,

e) najmu w budynku prywatnym,

f) prawa własności do lokalu,

g) prawa własności (współwłasności ) do budynku,

h) inne …................................................................................................................................................

w miejscowości......................................................................................................................................

dokładny adres …...................................................................................................................................

3. Nie staram się o pozyskanie lokalu z innego tytułu

* - niewłaściwe skreślić

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

(Czytelny podpis wnioskodawcy)

UWAGA!

1. Do arkusza aktualizacyjnego należy dołączyć zaświadczenia o dochodach miesięcznych brutto z ostatnich 3

miesięcy całego gospodarstwa domowego.

2. W przypadku  osób,  które  przybyły  na  teren  Gminy  Lubin  z  zamiarem  stałego  pobytu,  a  nie  posiadają

zameldowania na pobyt stały na terenie innej gminy, dodatkowo należy udokumentować zamieszkiwanie na

pobyt  stały lub czasowy na terenie Gminy Lubin lub zatrudnienie bądź korzystania z Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Lubinie.

3. Wnioskodawca jest zobowiązany do bieżącego informowania Urzędu Gminy w Lubinie o zmianach danych

zawartych we wniosku: nie później  jednak niż w terminie jednego miesiąca od daty wystąpienia zmiany;

niespełnienie powyższego spowoduje eliminację wniosku z dalszego rozpatrywania.


