Załącznik nr 3
do wniosku o przywrócenie tytułu
prawnego do zajmowanego lokalu

INFORMACJA O WARUNKACH MIESZKANIOWYCH
I. WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA
DANE WNIOSKODAWCY

DANE WSPŁÓWNIOSKODAWCY

imię i nazwisko

imię i nazwisko

adres zamieszkania

adres zamieszkania

numer telefonu

numer telefonu

II. WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL BUDYNKU LUB ZARZĄDCA/ADMINISTRATOR BUDYNKU
1. DANE DOTYCZĄCE LOKALU W KTÓRYM ZAMIESZKUJE WNIOSKODAWCA
1. Lokal składa się z …………….…… izb, powierzchnia mieszkalna (pokoi) wynosi .................... m2 powierzchnia
użytkowa wynosi .............................. m2 , w tym powierzchnia poszczególnych pokoi wynosi odpowiednio:
I pokój .............. m2 II pokój .............. m2 III pokój ............. m2 IV pokój .............. m2

kuchnia .................. m2

2. Lokal położony jest na ☐ parterze ☐ piętrze …………………………..
3. Budynek wyposażony jest w windę
☐ tak ☐ nie
4. Stan techniczny lokalu odpowiada wymogom technicznym określonym przepisami prawa
budowlanego
5. Lokal jest przystosowany do zamieszkiwania w nim przez osobę niepełnosprawną

☐ tak ☐ nie
☐ tak ☐ nie

6. Wyposażenie lokalu:

☐ instalacja wodociągowa ☐ kanalizacja ☐ gaz ☐ wc w lokalu ☐ wc poza lokalem ☐ łazienka
7. Ogrzewanie lokalu:

☐ piecowe ☐ centralne ☐ elektryczne ☐ gazowe ☐ etażowe
8. Tytuł prawny na podstawie którego wnioskodawca zamieszkuje w lokalu:

☐ własność ☐ najem wolnorynkowy ☐ najem socjalny lokalu gminnego ☐ najem lokalu gminnego
na czas nieokreślony ☐ spółdzielcze własnościowe prawo ☐ spółdzielcze lokatorskie prawo
☐ decyzja administracyjna o przydziale z ………………………………………………..……… roku ☐ jako członek rodziny
☐ inny, jaki …………………………………………………………………………………………………………….………………………………..……………………….
9. Tytuł prawny do lokalu posiada/ posiadał(a)* Pan/Pani ……………………………………………………………..……….……….....
10. Wnioskodawca dokonał samowolnego zajęcia lokalu

☐ tak ☐ nie

11. W lokalu zamieszkuje łącznie z wnioskodawcą/wnioskodawcami ……………….…………………….…………… osób.
*) niepotrzebne skreślić
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2. INFORMACJE DODATKOWE
1. Wnioskodawca posiada zaległości za użytkowanie lokalu co najmniej 3 miesięczne
2. Wnioskodawca posiadający zadłużenie:

☐ tak ☐ nie

☐ tak ☐ nie
- wywiązuje się z ugody (porozumienia) przez okres co najmniej 3 kolejnych miesięcy ☐ tak ☐ nie
3. Umowa najmu została wypowiedziana z tytułu ☐ zaległości ☐ niezamieszkiwania ☐ zakłócania
- zawarł ugodę (porozumienie) w sprawie spłaty zadłużenia

porządku domowego

☐ inny powód ………………………….…………………………………………………………..………….

termin wypowiedzenia upływa w dniu ……………………………………………………………………….………………..……..
4. Umowa najmu obowiązuje do …………………………………………………………………………..………..…………………..
5. Umowa najmu obowiązywała od …………………….….…………..….…. do ………………………………………………….
6. Toczy się postępowanie eksmisyjne
7. Zapadł wyrok orzekający eksmisję

………………………………………………………………….
(miejscowość, data)

☐ tak ☐ nie
☐ tak ☐ nie

…………………………………………………………………………………………..…………
(Właściciel budynku lub Zarządca/Administracja budynku)
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