
Załącznik Nr 1 
do Zarządzenia Nr 367/07 
Prezydenta Miasta Szczecin 
z dnia 4 lipca 2007 r. 

             
.........................................................     .........................................  
           ( data wpływu, podpis przyjmującego)      ( nr ewidencyjny)  

WNIOSEK 
o obniŜenie 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 uŜytkowa lokalu .....................  m2.  

6. Stawka czynszu ............... zł za 1 m2  

7. Liczba osób w gospodarstwie domowym ....................... 

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

Dla potwierdzenia wiarygodności wykazanych w załączonej deklaracji dochodów gospodarstwa 
domowego  załączam zaświadczenie* – zaświadczenia* o zarobkach za ostatnie 3 miesiące poprzedzające 
złoŜenie wniosku. WyraŜam równieŜ zgodę na 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 uŜytkowej ...................... m2 , dla którego stawka 
czynszu wynosi ................. zł za 1 m2 powierzchni uŜytkowej, a od 1 września wyniesie ....... zł za 1 m2 

2) Czy wniosek o obniŜkę czynszu kwalifikuje się do pozytywnego załatwienia :    Tak |_|         Nie |_|.  

3) Na podstawie przedstawionej deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego, wnioskodawcy 
proponuje się obniŜyć wysokość czynszu o ....... %, tj. o ........... zł za 1 m2 począwszy od  1 września br. 

4) Stawka czynszu obowiązująca dla lokalu po zastosowaniu obniŜki wynosi ...................... zł za 1 m2 
powierzchni uŜytkowej.  

*) niepotrzebne skreślić                                                                                                                        Szczecin, dnia ........................ 

                                                     (pieczęć Zarządcy)  ...............................................   
             ( podpis osoby upowaŜnionej) 



 

Załącznik Nr 2 
do Zarządzenia Nr 367/07 
Prezydenta Miasta Szczecin 
z dnia 4 lipca 2007 r. 

 
 

 

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

(imię i nazwisko składającego deklarację) 

adres: ....................................... 

......-......... Szczecin 

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

Deklaracja o wysokości dochodów 

za okres ................................................................................................ 
(pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złoŜenia wniosku) 

Oświadczam, Ŝe moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób: 

l. Imię i nazwisko ..............................................................., wnioskodawca, 

data urodzenia .......................... 

2. Imię i nazwisko ..............................................................., stopień pokrewieństwa 

....................., data urodzenia .......................... 

3. Imię i nazwisko ..............................................................., stopień pokrewieństwa 

....................., data urodzenia .......................... 

4. Imię i nazwisko ..............................................................., stopień pokrewieństwa 

....................., data urodzenia .......................... 

5. Imię i nazwisko ..............................................................., stopień pokrewieństwa 

....................., data urodzenia .......................... 

6. Imię i nazwisko ..............................................................., stopień pokrewieństwa 

....................., data urodzenia .......................... 

7. Imię i nazwisko ...............................................................,stopień pokrewieństwa 

....................., data urodzenia ......................... 

 

 

 

 

 

 

 



 

Oświadczam, Ŝe w podanym wyŜej okresie dochody moje i wymienionych wyŜej kolejno członków mojego 
gospodarstwa domowego wyniosły: 

 

Lp.1) Miejsce pracy - nauki2) Źródła dochodu 
Wysokość dochodu 

w zł 
1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

    

Razem dochody gospodarstwa domowego:  

 
 
Średni dochód na l członka gospodarstwa domowego wynosi  ............... zł, to jest miesięcznie ................... zł. 

Składając osobiście niniejszą deklarację oświadczam, Ŝe jest mi wiadomo, Ŝe dokumenty, na których podstawie zadeklarowałem(am) dochody, 
jestem zobowiązany(a) przechowywać przez okres 3 lat, a uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego potwierdzam 
własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w deklaracji. 

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

(podpis składającego deklarację) 

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

(podpis przyjmującego) 

 

Objaśnienia: 

1) Podać liczbę porządkową według osób zamieszczonych przed tabelą. 

2) Wymienić oddzielnie kaŜde źródło dochodu. 

 



Załącznik Nr 3 
do Zarządzenia Nr 367/07 
Prezydenta Miasta Szczecin 
z dnia 4 lipca 2007 r. 

WZÓR 

WYWIAD ŚRODOWISKOWY U WNIOSKODAWCY 

Imię i nazwisko .............................................. 
Imiona rodziców, panieńskie nazwisko matki ................... 
..............................................................  
Dowód osobisty ...............................................  
Nr ewidencyjny PESEL lub data urodzenia ......................  
Adres.........................................................  
..............................................................  
Czy os oba korzystała z dodatku mieszkaniowego     .... TAK/NIE 
Aktualna sytuacja:  
a) dochodowa .................................................  
b) zawodowa (miejsce zatrudnienia) ...........................  
..............................................................  
c) zdrowotna .................................................  
..............................................................  
d) rodzinna ..................................................  
..............................................................  

                                .............................  
                                (data i podpis wnioskodawcy)  
Uwagi i wnioski pracownika przeprowadzającego wywiad ......... 
..............................................................  
..............................................................  
..............................................................  

....................................................  
(data i podpis pracownika przeprowadzającego wywiad) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik Nr 4 
do Zarządzenia Nr 367/07 
Prezydenta Miasta Szczecin 
z dnia 4 lipca 2007 r. 

OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM 

Ja .................... urodzona/y ............................  
     (imię i nazwisko)  
oświadczam, Ŝe na stan majątkowy *)  członków gospodarstwa 
domowego składają się: 
   I. Mieszkanie:  
-  wielkość (w m2), charakter własności. 
...............................................................  
...............................................................  
................ ,  
   II. Nieruchomości: 
-  dom (wielkość /w m2/)  
...............................................................  
-  lokal mieszkalny (wielkość /m2/) ............................  
.................. ,  
-  place, działki (powierzchnia w m2)  
...............................................................  
...............................................................  
.................. ,  
- gospodarstwo rolne (rodzaj, liczba hektarów, w tym  
przeliczeniowych)  
...............................................................  
...............................................................  
................. ,  
   III. Ruchomości: 
-  samochody (typ, rocznik, data nabycia, wartość szacunkowa)  
...............................................................  
...............................................................  
...............................................................  
................. ,  
-  maszyny (rodzaj, wartość szacunkowa)  
...............................................................  
...............................................................  
...............................................................  
...............................................................  
...............................................................  
-  inne ruchomości (rodzaj, wartość szacunkowa) 
...............................................................  
...............................................................  
................. ,  
-  inne (rodzaj, wartość szacunkowa) 
...............................................................  
...............................................................  
...............................................................  
   IV. Posiadane zasoby:  
-  pienięŜne (oszczędności, papiery wartościowe itp. -  wysokość 
nominalna)  
...............................................................  
...............................................................  



 

...............................................................  
-  przedmioty wartościowe (wartość szacunkowa) 
...............................................................  
...............................................................  
...............................................................  
   V. Inne, dodatkowe informacje o stanie majątkowym: 
...............................................................  
...............................................................  
...............................................................  
...............................................................  
Oświadczam, Ŝe znana jest mi treść art. 233 § l Kodeksu karnego 
o odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych lub 
zatajenie prawdy.  

   Miejscowość i data                          Podpis 
.......................                     ..............  

*) naleŜy uwzględnić majątek objęty wspólnością ustawową oraz majątek odrębny 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


