
 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 22 
Prezydenta Miasta Torunia 
z dnia 24.01.2007 roku 

 
 

Toruń, ....................................................... 
 
................................................................................... 
                (imię i nazwisko osoby składającej wniosek) 
 
................................................................................... 

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

                    (dokładny adres zamieszkania) 
 
................................................................................... 
                       (adres do korespondencji) 
 
 

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 
Dział Gospodarki Lokalowej i Eksploatacji 
ul. Grudziądzka 159B 
87-100 Toruń 

 
 

 WNIOSEK O WYNAJĘCIE  
LOKALU W MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY MIASTA TORUŃ 

 
Proszę o wynajęcie lokalu mieszkalnego*/lokalu socjalnego*  dla osób wymienionych w 
poniższej tabeli. 
 
I.1. osoba składająca wniosek oraz osoby wskazane do wspólnego zamieszkania 
 

L.p. Imię i nazwisko 
PESEL 

Data 
urodzenia 

Data 
zamieszkania 

w Toruniu 

Stopień  
pokrewieńst-
wa z osobą 
składającą 
wniosek 

 

Dochody brutto członków gospodarstwa 
domowego 

 Kwota dochodu 
brutto z 12 
miesięcy 

poprzedzających 
datę złożenia 

wniosku 

Pieczęć, podpis1)  

1 2 3 4 5 6 7 
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1 2 3 4 5 6 7 
 
 

      

 
 

      

 

1) wymagane poświadczenia w kolumnie nr 7 tabeli: 
    - pieczęć zakładu pracy i podpis głównego księgowego lub innej upoważnionej osoby, 
    - pieczęci innych instytucji udzielających pomocy mającej wpływ na wysokość dochodów 

(np. zasiłki) i podpis głównego księgowego lub innej upoważnionej osoby, 
    lub złożenie odrębnych zaświadczeń o wysokości dochodów lub udzielanej pomocy 

wystawionych przez zakład pracy lub inne instytucje udzielające pomocy. 
 
2. Łączny dochód brutto gospodarstwa domowego 
    za 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku    .............................................................. 
 
3. Średni miesięczny dochód brutto przypadający na 
    1 członka gospodarstwa domowego                   .............................................................. 
 
II. 1. Właściciel mieszkania, w którym zamieszkuje osoba składająca wniosek: 

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

2. Najemca mieszkania, w którym zamieszkuje osoba składająca wniosek: 

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

3. Osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkiwania (wymienione  tabeli ) mieszkające z osobą 
składającą wniosek: 

    wymienić pozycje z tabeli  ....................................................................................................... 
4. Opis mieszkania, w którym zamieszkuje osoba składająca wniosek: 

    budynek frontowy*, oficyna*, kondygnacja, na której położony jest lokal ........................................... 

    powierzchnia użytkowa ........................................ m2, powierzchnia mieszkalna ........................................ m2 

    liczba pokoi ...................................:  I pokój o pow. ........................... m
2, II pokój o pow. ........................... m

2, 

    III pokój o pow. ........................ m
2, IV pokój o pow. ....................  m

2, V pokój o pow. ........................ m
2, 

    Kuchnia o pow. ......................... m
2, łazienka*,  wc*,  łazienka  z  wc*,  przedpokój*,  

    inne pomieszczenia (wymienić jakie) ................................................................................................................................. 

    instalacja wodna*, kanalizacyjna*, gazowa*, ciepła woda*, centralne ogrzewanie*, 
ogrzewanie piecowe* 

 
III.1. Właściciel mieszkania, w którym zamieszkują osoby nie mieszkające z osobą  

składającą wniosek: 

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

2. Najemca mieszkania, w którym zamieszkują osoby nie mieszkające z osobą składającą 

wniosek: 

    ................................................................................................................................................... 
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3. Opis mieszkania, w którym zamieszkują osoby nie mieszkające z osobą składającą 

wniosek: 

    budynek frontowy*, oficyna*, kondygnacja ........................................................ 

    powierzchnia użytkowa ........................................ m2, powierzchnia mieszkalna ........................................ m2 

    liczba pokoi ...................................:  I pokój o pow. ........................... m
2, II pokój o pow. ........................... m

2, 

    III pokój o pow. ........................ m
2, IV pokój o pow. ....................  m

2, V pokój o pow. ........................ m
2, 

    kuchnia o pow. ......................... m
2, łazienka*,  wc*,  łazienka  z  wc*,  przedpokój*,  

    inne pomieszczenia (wymienić jakie) ................................................................................................................................. 

    instalacja wodna*, kanalizacyjna*, gazowa*, ciepła woda*, centralne ogrzewanie*, 
ogrzewanie piecowe* 

 
Uzasadnienie wniosku: 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z 
późn. zm.) 
 
       
 
      ................................................................................ 
               (podpis osoby składającej wniosek) 
    
* właściwe podkreślić 


