Załącznik nr 1
do ogłoszenia o naborze wniosków
o zawarcie umowy najmu
………………………………………………..
Imię i nazwisko składającego wniosek
……………………………………………….
Adres składającego wniosek

OŚWIADCZENIE
o okolicznościach istotnych dla wstępowania w stosunek najmu lokalu mieszkalnego
W związku z ubieganiem się o wstąpienie w stosunek najmu lokalu mieszkalnego wchodzącego w
skład mieszkaniowego zasobu Powiatu Sokólskiego, niniejszym oświadczam, że:
Kryterium
Jestem zatrudniony/a w jednostkach powiatowej administracji zespolonej (należy
załączyć kopię aktualnej umowy o pracę)
Wykonuję pracę lub świadczę usługi w zakresie ustawowych zadań Powiatu (należy
załączyć kopię aktualnych dokumentów potwierdzających wykonywanie pracy lub
świadczenie usług)
W moim gospodarstwie domowym pozostaje osoba całkowicie niezdolna do pracy w
rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej lub
osoba z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności
(należy załączyć kopie dokumentów potwierdzających całkowitą niezdolność do
pracy lub stopień niepełnosprawności)
W moim gospodarstwie domowym pozostaje osoba korzystająca ze świadczeń
pieniężnych pomocy społecznej (należy załączyć kopię decyzji)
Jestem rodzicem samotnie wychowującym dziecko (należy załączyć kopię
stosownego dokumentu)
Posiadam ważną Kartę Dużej Rodziny w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014r.
o Karcie Dużej Rodziny (należy załączyć kopię Karty)
Pozostaję w innych, szczególnych okolicznościach mających istotny wpływ na moją
sytuację materialną i życiową (należy załączyć kopie stosownych dokumentów oraz
przytoczyć okoliczności, na które wnioskodawca się powołuje)
Utraciłem/am tytuł prawny do innego lokalu w publicznym zasobie lokalowym ze
względu na:
- używanie lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z przeznaczeniem
- dopuszczania do powstania szkód i niszczenia urządzeń przeznaczonych do
wspólnego korzystania przez mieszkańców
- wykraczanie w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu,
czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali
- zwłokę w zapłacie czynszu lub innych opłat za używanie lokalu
- wynajęcie, podnajęcie albo oddanie do bezpłatnego używania lokalu lub jego części
bez pisemnej zgody właściciela
W stosunku do mnie sąd orzekł prawomocnie o obowiązku opróżnienia poprzednio
zajmowanego lokalu
Posiadam tytuł prawny do innego lokalu położonego w tej samej miejscowości co
lokal, o którego najem się ubiegam, mogę go używać i spełnia warunki przewidziane
dla lokalu zamiennego w rozumieniu ustawy o ochronie praw lokatorów
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*) właściwe zaznaczyć znakiem X
……………………………………………..
data i podpis

