
ZARZĄDZENIE NR 72/2021 
WÓJTA GMINY BESTWINA 

z dnia 12 sierpnia 2021 r. 

w sprawie ustalenia wzoru wniosku o najem i najem socjalny lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego 
zasobu Gminy Bestwina 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 
poz. 1372) i zgodnie z uchwałą nr XXXI/227/2021 Rady Gminy Bestwina z 19 kwietnia 2021 r. w sprawie 
ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bestwina. 

zarządzam, co następuje: 

§ 1.  Wprowadza się wzór wniosku o najem i najem socjalny lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego 
zasobu Gminy Bestwina, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

§ 2.  Traci moc Zarządzenie nr 69/2019 Wójta Gminy Bestwina z dnia 17 lipca 2019 r. 

§ 3.  Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Bestwina. 

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

  
 

Wójt Gminy Bestwina 
 
 

Artur Beniowski 
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          Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 72/2021 

          Wójta Gminy Bestwina 

          z dnia 12 sierpnia 2021 r. 

 

 

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

   (imię i nazwisko wnioskodawcy) 

 

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

         

.............................................................                                      Urząd Gminy Bestwina 
         (adres zamieszkania)                                                                                            ul. Krakowska 111 

43-512 Bestwina 
............................................................. 

   (seria i nr dokumentu tożsamości)                                                                                 

 

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

                 (nr PESEL)       
                                                                                       

WNIOSEK O NAJEM LOKALU MIESZKALNEGO 

Zwracam się z prośbą o wynajem lokalu mieszkalnego / o najem socjalny lokalu mieszkalnego* z zasobów mieszkaniowych 

Gminy Bestwina. Prośbę swoją uzasadniam tym, że ............................................................................................................................. 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

.............................................................................................................................................................................................................. 
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I. SYTUACJA RODZINNA WNIOSKODAWCY. 

1. Wnioskodawca prowadzi gospodarstwo: jednoosobowe – wieloosobowe*. 

2. Moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób: 

 

Lp. Imię i nazwisko Data urodzenia 
Stopień pokrewieństwa do 

wnioskodawcy  
(syn, córka, żona, mąż itp.) 

1.  
(wnioskodawca) 

 
(wnioskodawca) 

2.  

 

  

3.  

 

  

4.  

 

  

5.  

 

  

6.  

 

  

7.  

 

  

8.  

 

  

9.  

 

  

10.  

 

  

 

 

 

II. INFORMACJA O ZAMELDOWANIU NA POBYT STAŁY. 

Oświadczam, że w Gminie Bestwina zameldowany/a jestem na pobyt stały od dnia: ...................................... 

pod adresem : .................................................................................................................................................................................. 

 
Potwierdzenie Ewidencji Ludności: ............................................................... 

                                                                                                                                                   (data i podpis pracownika) 

 

III. SYTUACJA MIESZKANIOWA WNIOSKODAWCY. 

 

1. Adres faktycznego miejsca zamieszkania wnioskodawcy:............................................................................................................ 

A). Lokal, w którym faktycznie zamieszkuje wnioskodawca stanowi własność:............................................................................... 

B). Wnioskodawca zamieszkuje w lokalu na podstawie:.................................................................................................................... 

C). Ilość wszystkich osób zamieszkujących w lokalu wraz z wnioskodawcą:............................ 

D). Lokal składa się z: ................. pokoi.  (podać ilość pokoi).  

E). Łączna powierzchnia użytkowa pokoi wynosi: ................... m2. 

F). Na jedna osobę zamieszkującą w lokalu przypada powierzchnia: ................ m2. (łączną powierzchnię pokoi należy podzielić 

przez ilość osób zamieszkujących w lokalu). 

 
2. Informacje o lokalu zamieszkiwanym przez wnioskodawcę: 

A). Lokal przeznaczony jest do rozbiórki : TAK – NIE* 

B). Lokal nie spełnia warunków przeznaczenia na pobyt ludzi:  TAK – NIE*  

C). Właściciel lokalu zamierza przebudować lokal na cele inne niż mieszkalne: TAK – NIE* 

D). Dotychczas zajmowany lokal wnioskodawca utracił w skutek klęski żywiołowej lub katastrofy budowlanej: TAK – NIE* 
E). Wnioskodawca otrzymał wyrok sądu o eksmisję z lokalu z uprawnieniem do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu: 

(kopię wyroku potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do wniosku)    TAK – NIE* 
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IV. STAN MAJĄTKOWY WNIOSKODAWCY. 

Oświadczam, że nie posiadam tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego (komunalnego, zakładowego, własnościowego, 

domu mieszkalnego lub jego części) na terenie Gminy Bestwina lub pobliskiej miejscowości położonej w powiecie bielskim 

lub powiecie z nim graniczącym.  

 
Na potwierdzenie mojego stanu majątkowego przedkładam oświadczenie o stanie majątkowym jako załącznik do niniejszego 

wniosku. 

 

                                                                      

 

                                                                                            
 

      .......................................... 
(data i podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

Będąc świadomym(ą) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia niniejszym oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie 

informacje są zgodne z prawdą. 

 

Oświadczam, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1000) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Bestwina, w celu realizacji niniejszego 

wniosku, oraz zostałem/am poinformowany/a o przysługujących mi prawach. 

 
* niewłaściwe skreślić             

 

 

 

 

 

       

..................................................  
                      (podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Do wniosku należy dołączyć: 

1. Oświadczenie o stanie majątkowym – zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1. 

2. Deklarację o dochodach gospodarstwa domowego – zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2 do 

Uchwały nr XXXII/235/2021 Rady Gminy Bestwina z dnia 31 maja 2021 r. 

3. Orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument potwierdzający stopień niepełnosprawności – 

w przypadku, gdy wnioskodawca lub członek gospodarstwa domowego wnioskodawcy jest osobą z orzeczoną 

niepełnosprawnością. 
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Załącznik nr 1 

 

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: 

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

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

........................................................................................................................................................................... 
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III. ZASOBY PIENIĘŻNE: 

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej/obcej:: 

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

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

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

- papiery wartościowe - wartość szacunkowa: 

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

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

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

 

IV. INNE, DODATKOWE INFORMACJE O STANIE MAJĄTKOWYM: 

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

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

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

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

 

Oświadczam, że jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, co 

potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

 

 

 

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

 

 

 

 

*) należy uwzględnić majątek objęty wspólnością ustawową oraz majątek odrębny  
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