
Załącznik nr 1 do wniosku o nr ………….. 

............................................................... 
imię i nazwisko 
 
…………………………………………………………. 
PESEL 
 
…………………………………………………………. 
stan cywilny 
 
 
................................................................ 
adres zamieszkania 

 
............................................................... 
numer telefonu 

 
…………………………………………………………. 
e-mail 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że prowadzę jednoosobowe gospodarstwo domowe. 
 

Oświadczam, że mieszkam i prowadzę wspólne gospodarstwo domowe z następującymi 

osobami (należy podać imię, nazwisko, PESEL, stan cywilny i stopień pokrewieństwa). 

 

1. …………………………………………………………………   ……………………………………………... 
imię i nazwisko                  PESEL 

 
 

………………………………………    …………………………………………..   
stan cywilny                              stopień pokrewieństwa  

  
 

............................................................. 
                         adres zamieszkania 

 
 

2. …………………………………………………………………                 
 …………………………………………….... 

imię i nazwisko                  PESEL 
 

 
……………………………………...    …………………………………………..   

stan cywilny                              stopień pokrewieństwa  
  

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

                         adres zamieszkania 

 
 
 
 
 



3. …………………………………………………………………   ……………………………………………... 
imię i nazwisko                  PESEL 

 

 
………………………………………    …………………………………………..   

stan cywilny                              stopień pokrewieństwa  
  

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

                         adres zamieszkania 

 
 

4. …………………………………………………………………   ……………………………………………... 
imię i nazwisko                  PESEL 

 
 

………………………………………    …………………………………………..   
stan cywilny                              stopień pokrewieństwa  

  
 

............................................................. 
                         adres zamieszkania 
 
 

5. …………………………………………………………………   ……………………………………………... 
imię i nazwisko                  PESEL 

 
 

………………………………………    …………………………………………..   
stan cywilny                              stopień pokrewieństwa  

  
 

............................................................. 
                         adres zamieszkania 

 
 

6. …………………………………………………………………   ……………………………………………... 
imię i nazwisko                  PESEL 

 
 

………………………………………    …………………………………………..   
stan cywilny                              stopień pokrewieństwa  

  
 

............................................................. 
                         adres zamieszkania 
 
 

7. …………………………………………………………………   ……………………………………………... 
imię i nazwisko                  PESEL 

 
 

………………………………………    …………………………………………..   
stan cywilny                              stopień pokrewieństwa  

  

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

adres zamieszkania 

 
 
 



8. …………………………………………………………………   ……………………………………………... 
imię i nazwisko                  PESEL 

 
 

………………………………………    …………………………………………..   
stan cywilny                              stopień pokrewieństwa  

  

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

adres zamieszkania 

 
 

9. …………………………………………………………………   ……………………………………………... 
imię i nazwisko                  PESEL 

 
 

………………………………………    …………………………………………..   
stan cywilny                              stopień pokrewieństwa  

  

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

adres zamieszkania 
 

                            

 

Wyjaśnienia: 

1) składa osoba ubiegająca się o najem. 

2) Oświadczenie Stan cywilny – należy wpisać jedną z wymienionych opcji - kawaler, panna, żonaty, zamężna, 
wdowiec, wdowa, rozwiedziony, rozwiedziona. 

3) W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o najem pozostaje w związku małżeńskim małżonek/małżonka 
osoby ubiegającej się o najem będzie współnajemcą zgodnie z art. Art. 6801 § 1. K.c.  „Małżonkowie są 
najemcami lokalu bez względu na istniejące między nimi stosunki majątkowe, jeżeli nawiązanie stosunku 
najmu lokalu mającego służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych założonej przez nich rodziny nastąpiło 
w czasie trwania małżeństwa”. 

4) Stan cywilny wnioskodawców musi być uregulowany na dzień składania wniosku. 

5)  - proszę zaznaczyć  X właściwą kratkę 

 
 

................................................... 
Czytelny podpis 

 


