
Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Nr …./12 

Prezydenta Miasta Szczecin 

z dnia                    2012 r. 

 

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

( data wpływu, podpis przyjmującego, 

pieczęć zarządcy)             ( nr ewidencyjny) 

 

WNIOSEK O UDZIELENIE 

 OBNIŻKI CZYNSZU 

 

1. Wnioskodawca ........................................................................................................ 
(imię i nazwisko, data urodzenia) 

 

2. Adres zamieszkania ................................................................................................ 

 

3. Adres siedziby zarządcy ......................................................................................... 

 

4. Tytuł prawny do zajmowanego lokalu: 

a) umowa najmu  

b) umowa podnajmu lokalu wynajmowanego przez Miasto od innych właścicieli:  

 

5. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego    ..................... m
2 
 

 

6. Wysokość stawki czynszu za 1m
2 

……………………………..zł 
( Wpisać dotychczasową stawkę, o której obniżenie ubiega się wnioskodawca ) 

 

6. Liczba osób w gospodarstwie domowym ....................... 

 

7. Razem dochody gospodarstwa domowego ............................................. 
(według deklaracji) 

8. W przypadku osoby bezrobotnej, wymagany jest dokument potwierdzający 

zarejestrowanie w Powiatowym Urzędzie Pracy. (Obniżka nie przysługuje osobie bezrobotnej, 

która odmówiła przyjęcia proponowanej oferty pracy). 

 

Dla potwierdzenia wiarygodności wykazanych w załączonej deklaracji dochodów 

gospodarstwa domowego załączam  – zaświadczenia* o zarobkach za ostatnie 3 miesiące 

poprzedzające złożenie wniosku.  

 

Wyrażam zgodę na: 

1) gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych w celach mieszkaniowych, 

2) przeprowadzenie wywiadu środowiskowego oraz na wykorzystanie przez Zarządcę 

informacji wynikających z kwestionariusza wywiadu o stanie majątkowym moim i innych 

członków mojego gospodarstwa domowego.*) Niepotrzebne skreślić 

 

----------------------------------------------------------- 

(podpis wnioskodawcy) 



 

 

 

OPINIA ZARZĄDCY: 

 

1) Wnioskodawca jest najemcą lokalu mieszkalnego* - podnajemcą lokalu mieszkalnego 

wynajmowanego przez Miasto od innych właścicieli*, o powierzchni użytkowej 

...................... m
2
 , dla którego stawka czynszu wynosi ................. zł za 1 m

2
 powierzchni 

użytkowej, a od …………………… 2013r. wyniesie ............ zł za 1 m
2 

 

2) Czy wniosek o obniżkę czynszu kwalifikuje się do pozytywnego załatwienia : Tak
*
  Nie*  

 

3) Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi …………………..m
2 

 

4) Na podstawie przedstawionej deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego, 

wnioskodawcy proponuje się obniżyć wysokość czynszu o .......... %, tj. o ........... zł za 1m
2
 

począwszy od ………………..2013r. 

 

5) Stawka czynszu obowiązująca dla lokalu po zastosowaniu obniżki wynosi ...................... zł 

za 1 m
2
 powierzchni użytkowej. 

 
*) niepotrzebne skreślić  

 

 

Szczecin, dnia ........................ 

........................................................................ 
(pieczęć Zarządcy i podpis osoby upoważnionej) 

 


