
Instrukcja wypełniania wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu w ramach Programu 

„Mieszkanie Plus” przy ulicy Klonowej w Mińsku Mazowieckim 

 

1. Wypełniając załączniki do wniosku potwierdzające spełnienie poszczególnych kryteriów 

pierwszeństwa należy wpisać wygenerowany automatycznie numer wniosku. 

 

2. Należy wypełnić, podpisać i dostarczyć do Urzędu Miasta tylko te formularze oświadczeń 

(załączniki), dla których we wniosku zaznaczono odpowiedź „TAK” 

 

3. Pod oświadczeniami na poszczególnych załącznikach podpisują się: 

 

• Załącznik 1. Oświadczenie o posiadaniu przez najemcę wkładu oszczędnościowego 

gromadzonego na rachunku bankowym na cele mieszkaniowe, którego imienny dowód 

stanowi książeczka mieszkaniowa wystawiona do dnia 23 października 1990 r. posiadacza 

książeczki mieszkaniowej- tylko Wnioskodawca. 

• Załącznik 2. Oświadczenie o braku własności lokalu, budynku- Wnioskodawca oraz 

pozostałe osoby wskazane we wniosku do wspólnego zamieszkania. W imieniu osoby 

małoletniej oświadczenie składa opiekun ustawowy tej osoby. 

• Załącznik 3. Zobowiązanie do rozwiązania umowy najmu i opróżnienia lokalu wchodzącego 

w skład mieszkaniowego zasobu miasta- Wnioskodawca lub inna osoba wskazana we 

wniosku do wspólnego zamieszkania. Do otrzymania punktów za kryterium wystarczy 

podpisane oświadczenie przez co najmniej jedną osobę wykazaną we wniosku. 

• Załącznik 4. Oświadczenie o wskazaniu w zeznaniu podatkowym za ostatni rok podatkowy 

jako miejsce zamieszkania Mińsk Mazowiecki- Wnioskodawca lub inna osoba wskazana we 

wniosku do wspólnego zamieszkania. Do otrzymania punktów za kryterium wystarczy 

podpisane oświadczenie przez co najmniej jedną osobę wykazaną we wniosku. 

• Załącznik 5. Oświadczenie wnioskodawcy o liczbie i wieku osób zgłoszonych do wspólnego 

zamieszkania- tylko Wnioskodawca. 

• Załącznik 6. Oświadczenie osób z orzeczeniem o niepełnosprawności lub o znacznym lub 

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wraz z kopią orzeczenia o 

niepełnosprawności- tylko Wnioskodawca. Do otrzymania punktów za kryterium 

wystarczy podpisane oświadczenie wraz z orzeczeniem co najmniej jednej osoby 

wykazanej we wniosku. 

• Załącznik 7. Dokumentacja potwierdzająca utratę budynku jednorodzinnego lub lokalu 

mieszkalnego wskutek działania żywiołu lub katastrofy budowlanej – tylko Wnioskodawca. 

• Załącznik 8. Dokumentacja potwierdzająca wywłaszczenie praw do nieruchomości- 

Wnioskodawca lub inna osoba wskazana we wniosku do wspólnego zamieszkania. W 

imieniu osoby małoletniej oświadczenie składa opiekun ustawowy tej osoby. Do 

otrzymania punktów za kryterium wystarczy podpisane oświadczenie przez co najmniej 

jedną osobę wykazaną we wniosku. 

• Załącznik 9. Oświadczenie wnioskodawcy i osoby zgłoszonej do wspólnego zamieszkania 

potwierdzające, że wszystkie osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego, które 

ukończyły 25 lat są uczniami bądź studentami lub są zatrudnione na podstawie umowy o 

pracę lub umowy cywilnoprawnej - Wnioskodawca oraz pozostałe osoby wskazane we 

wniosku do wspólnego zamieszkania, które ukończyły 25 lat. 



• Załącznik 10. Oświadczenie wnioskodawcy lub osoby zgłoszonej do wspólnego 

zamieszkania, że prowadzi pod wskazanym numerem NIP działalność gospodarczą 

nieprzerwanie od dnia 01.09.2020 r. Za osobę prowadzącą działalność gospodarczą uważa 

się osobę, której wpis figuruje w CEiDG - Wnioskodawca lub inna osoba wskazana we 

wniosku do wspólnego zamieszkania. Do otrzymania punków za kryterium wystarczy 

podpisane oświadczenie przez co najmniej jedną osobę wykazaną we wniosku. 

• Załącznik 11. Oświadczenie wnioskodawcy lub osoby zgłoszonej do wspólnego 

zamieszkania o zakwalifikowaniu do najmu socjalnego lub najmu komunalnego - 

Wnioskodawca lub inna osoba wskazana we wniosku do wspólnego zamieszkania. Do 

otrzymania punków za kryterium wystarczy podpisane oświadczenie przez co najmniej 

jedną osobę wykazaną we wniosku. 

 


