
praktyczny poradnik 
dla wnioskodawców



Najważniejsze 
zasady

Wniosek wypełniasz przez 
internet. Możesz to zrobić 
tylko od 15.03. do 15.04. 
Link do wniosku 
znajdziesz na stronie: 
swidnik.mdr.pl

Czy mogę złożyć 
kilka wniosków?

Podstawowym kryterium, 
wg którego określimy,  czy 
z jednego gosp. domowego 
wpłynął więcej niż jeden 
wniosek, jest PESEL. 
W przypadku, gdy numer 
PESEL pojawi się w kilku 
wnioskach (niezależnie od 
miejsca, w którym został wpisa-
ny - np. będzie to PESEL innej 
osoby niż Wnioskodawca), 
kolejne wnioski nie będą 
rozpatrywane. 

Skąd wezmę druki 
załączników 
do wniosku?
Na adres mailowy, który 
podasz przy składaniu 
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Jeżeli nie masz dostępu do 
internetu,  możesz złożyć 
wniosek w UM Świdnik. 
Zadzwoń pod numer: 81 
751 76 75 i umów termin, 
w którym gmina udostęp-
ni Ci stanowisko kompu-
terowe i pomoże wypełnić 
wniosek.

Nie. Z jednego gospodar-
stwa domowego może 
wpłynąć jeden wniosek. 

Drugi wniosek (oraz ko-
lejne) nie będą brane pod 
uwagę. 

Gdzie i kiedy trzeba 
dostarczyć formularz 
i załączniki?
Masz na to 14 dni od dnia 
złożenia wniosku. Formu-
larz i pozostałe załączniki 
dostarcz do UM Świdnik 
osobiście lub wyślij pocztą 
(ul. Stanisława Wyspiań-
skiego 27, 21-040 Świdnik).

Wniosek, który zawiera 
błędy w danych (np. niepra-
widłowe nazwisko, PESEL, 
etc.) nie będzie rozpatry-
wany. 

Jeżeli załączniki nie będą 
miały czytelnych pieczęci 
/ podpisów, nie weźmiemy 
takich załączników pod 
uwagę. 

Nie. Jeżeli chcesz zmienić 
dane we wniosku, złóż 
pisemne oświadczenie 
o wycofaniu wniosku w 
UM Świdnik (mailowo: 
urzad@e-swidnik.pl lub 
tradycyjnie: ul. Stanisława 
Wyspiańskiego 27, 21-040 
Świdnik ) i złóż nowy 
wniosek, najpóźniej do 
dnia zakończenia naboru 
wniosków (15.04.br)

Czy mogę poprawić 
wniosek? 
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potwierdzenie złożenia 
wniosku wraz z jego 
numerem, 

dane, które wpisałeś 
we wniosku - w formie 
gotowego, już wypeł-
nionego formularza

linki do załączników 
(zaświadczeń/oświad-
czeń). 

Wydrukuj formularz 
i załączniki i czytelnie 
podpisz. Jeżeli nie masz 
drukarki,  wszystkie 
dokumenty będziesz mógł 
pobrać w UM Świdnik.

 Jeżeli nie dostarczysz for-
mularza w tym terminie, 
Twój wniosek nie zosta-
nie rozpatrzony.  

Jeżeli dostarczysz tylko 
formularz - bez pozosta-
łych załączników - nie 
otrzymasz punktów za 
kryteria społeczne. 

wniosku przez internet, 
wyślemy Ci: 



8.

9.

Jeżeli we wniosku zazna-
czysz, że chcesz wynająć 
2 pokoje (czyli M2), a w 
Świdniku takie mieszkania 
mają od 32 do 50 mkw., to 
Twoja zdolność czynszowa 
zostanie obliczona dla 32 
mkw. Bierzemy więc pod 

Jaką zdolność 
czynszową muszę 
mieć np. na 2 pokoje? 

7.

Jak złożyć wniosek, 
jeśli mam męża /
żonę? 
Jeżeli pozostajesz w 
związku małżeńskim (dot. 
również osób w trakcie 
rozwodu), wniosek musi 
być złożony z uwzględnie-
niem danych małżonka. 
Jeżeli w dniu złożenia 
wniosku pozostawałaś/
łeś w związku małżeń-
skim,  a Twój wniosek 
nie uwzględnia danych i 
dochodów małżonka - nie 
zostanie on rozpatrzony. 

Punkty za kryteria spo-
łeczne są przyznawane 
cyfrowo, na podstawie 
danych zawartych we 
wniosku. Następnie Urząd 
Miasta sprawdza dostar-
czone załączniki i potwier-

Kto i jak sprawdza 
mój wniosek?  

4

Wybór typu lokalu we 
wniosku (M1, M2, M3, 
M4) nie jest równoznacz-
ny z gwarancją podpisania 
umowy na ten właśnie typ 
lokalu. Osoby wpisane na 
listę najemców będą zapra-
szane do wyboru lokalu wg 
kolejności na liście. Jako 
pierwsze będą wybierać 
mieszkanie te osoby, które 
otrzymały najwięcej punk-
tów za kryteria społeczne. 

Czy złożenie wnio-
sku o M3 oznacza, że 
otrzymam właśnie 
takie mieszkanie?

uwagę minimalny do-
chód, jaki jest potrzebny, 
aby wynająć preferowany 
przez Ciebie typ lokalu.  

6.

10.

Nadal możesz się starać 
o mieszkanie. Może się 
okazać, że część osób, które 
otrzymały punkty za kryte-
ria społeczne, nie przeszła 
weryfikacji finansowej. W 
takiej sytuacji zaproponu-
jemy podpisanie umowy 
najmu tym, którzy wpraw-
dzie nie spełniają kryteriów 

Jeżeli te osoby złożyły 
wniosek o ten sam typ 
mieszkania, mają iden-
tyczną liczbę punktów 
za kryteria społeczne, 
i obie przeszły weryfika-
cję finansową, decydująca 
będzie data i godzina 
złożenia wniosku.

A jeśli nie spełniam 
żadnego kryterium 
pierwszeństwa?  

Jeżeli dwie osoby 
otrzymają taką samą 
liczbę punktów,  kto 
ma pierwszeństwo?

11.

weryfikację czynszową 
i weryfikację w BIG Info-
Monitor  - jeżeli zadekla-
rowałeś wpłatę niższej 
kaucji (czyli 3-krotności 
czynszu),

tylko weryfikację w BIG 
InfoMonitor - jeżeli 
zadeklarowałeś wpłatę 
wyższej kaucji (czyli 
6-krotności czynszu).

Po pełnej weryfikacji 
tworzona jest ostateczna 
Lista Najemców. Lista 
Najemców w formie 
zanonimizowanej zo-
stanie umieszczona na 
stronie swidnik.pl oraz 
na tablicy ogłoszeń przed 
UM Świdnik.

12.
Skąd będę wiedział, 
czy znalazłem się na 
liście?  
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dza przyznane przez gene-
rator punkty. Kolejny etap 
to weryfikacja zdolności 
finansowej na wybrany 
typ lokalu. Przeprowadza ją 
Inwestor (w drugim etapie 
naboru).  Badanie zdolności 
finansowej obejmuje: 

pierwszeństwa, ale np. 
mają „czystą” historię 
w BIG InfoMonitor.  



Jak wypełnić 
wniosek?
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Anna Barbara
Imię (imiona) 

Maciejska
Nazwisko

00000000000
Numer PESEL

ul. Mieszkaniowa 2, 00-000 Świdnik
Adres zameldowania

Podaj adres zameldowania (lub adres zamieszka-
nia - jeśli jest inny niż adres zameldowania). 

dowód osobisty
Rodzaj dokumentu tożsamości:

paszport polski
tymczasowy dowód osobisty
karta stałego pobytu

paszport zagraniczny

ABE121234

Seria i numer dokumentu 
tożsamości

Burmistrz Miasta

Organ wydający dokument 
tożsamości

111 222 333
Twój numer telefonu

anna.maciejska@gmail.com
Twój adres e-mail

Twoje
dane
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https://bit.ly/3d8Qy6S
https://bit.ly/3d8Qy6S


Zobowiązuję się do wpła-
cenia kaucji w wysokości 
6-miesięcznego czynszu 
najmu:

Badanie historii w BIG 
InfoMonitor obowiązuje 
wszystkich. Badamy  nie 
tylko Twoją historię (jako 
Wnioskodawcy) ale także 
pozostałych osób wchodzą-
cych w skład gospodarstwa 
domowego.

TAK
NIE

Kaucja

Kaucja wynosi 
3-krotność czyn-
szu. Jednak jeżeli 
nie życzysz sobie, 

abyśmy badali 
Twoją zdolność 
czynszową, mo-
żesz zadeklaro-

wać, że wpłacisz 
wyższą kaucję, 

która wynosi 
6-cio krotność 

czynszu. W takim 
przypadku prze-

chodzisz tylko 
weryfikację w 

BIG InfoMonitor.

BIG 
InfoMonitor
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Z kim
zamieszkasz?

Liczba osób dorosłych 
w Twoim gospodarstwie 
domowym:

Liczba osób niepełnolet-
nich w Twoim gospodar-
stwie domowym: 

2 2

Tu wpisz dane pozostałych osób doro-
słych (poza Tobą), które będą mieszkać 
w nowym mieszkaniu: 

Imię

Nazwisko

PESEL

Anna

Kluczowska

77092584112

dowód osobisty
Rodzaj dokumentu tożsamości

ABC112233
Numer dokumentu tożsamości

Tu będzie można wybrać także inne 
rodzaje dokumentu tożsamości, np. 
paszport.

Dane osób dorosłych: Dane dzieci:
Wpisz imiona, nazwiska 
i numery PESEL osób 
niepełnoletnich:

Katarzyna Domecka1

2

Dorośli Dzieci

Adam Domecki
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18092594115

20021787123

Uwaga! Weryfikacja w BIG 
InfoMonitor dotyczy za-
ległych zadłużeń. Oznacza 
to, że możesz mieć raty na 
meble, kartę kredytową, etc.

Ważne, czy regulujesz swo-
je zobowiązania w termi-
nie. 



2 pokoje, od 32,4 do 50,1 m2

Wpisz 
typ mieszkania, 

czyli: ile pokoi 
chcesz wynająć

3 pokoje, od 50,8 do 69 m2

4 pokoje, o pow. 70,3 m2

Najpierw sprawdź swoją 
zdolność czynszową na stro-
nie > kalkulatory.mplus.pl

Może się bowiem okazać, 
że nie masz zdolności 

czynszowej na mieszkanie 
4-pokojowe, ale masz ją na 

mniejsze, np. na 3-pokojowe. 

Uwaga! 
Wybór typu mieszkania 

nie jest gwarancją jego 
otrzymania. 

Przydział mieszkań doko-
nywany jest na podstawie 
listy z punktacją, ustalonej 

na podstawie Uchwały Rady 
Miasta. 

Jest również uzależniony od 
zdolności finansowej (czyli 
od tego, czy jesteś w stanie 
opłacać czynsz, rachunki, 
etc.) lub wysokości zade-
klarowanej kaucji (3- lub 
6-krotność czynszu) oraz 
wyniku weryfikacji BIG 

InfoMonitor.  

M2

M3

M4

M1
  1 pokój o pow. 25,6 m2
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Mieszkanie
i umowa

Twoją pierwszą umową będzie 
umowa najmu instytucjonalnego. 

Podpisujemy ją zazwyczaj 
na 24 m-ce. Ten czas jest potrzebny, 

aby dopełnić formalności 
w Sądzie Wieczystoksięgowym, 

związanych  z wydzieleniem miesz-
kań, ale także na procedury rozli-
czenia kosztów inwestycji.  Przed 

dopełnieniem tych procedur nie mo-
żemy przedstawić Ci oferty najmu z 

dojściem do własności.

Jeżeli możliwość przejścia na umowę 
z dojściem do własności pojawi się 

wcześniej, zaproponujemy Ci zmianę 
dotychczasowej umowy 

na umowę z dojściem do własności.  
Przy najmie z DDW czynsz jest 

wyższy; dochodzi do niego bowiem 
stopniowy wykup lokalu. 

Oczywiście najem z DDW będzie 
opcją dla chętnych.  Jeżeli wolisz zwy-

kłą umowę najmu, możesz ją konty-
nuować tak długo, jak zechcesz. 

Pierwsza umowa 
to umowa o najem 

instytucjonalny

Umowa najmu 
z dojściem 

do własności (z DDW)
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Podaj średni dochód netto 
wszystkich członków 
gospodarstwa domowego 
z trzech miesięcy poprze-
dzających miesiąc składa-
nia wniosku, czyli: docho-
dy z pracy, świadczenia 
ZUS, emerytury i renty, 
stypendia itp. Uwaga! 
Tutaj nie podawaj 
świadczeń socjalnych!

Dochody

Osoba 1
Osoba

Osoba 2
Umowa o pracę
Umowa o dzieło

Źródło dochodu
3000
2500

Kwota netto

Po kliknięciu przycisku 
„dodaj pozycję” możesz 
wpisać kolejne osoby. 

dodaj pozycję

7000

Średnia suma 
dochodów:

Osoba 3 Emerytura 1500
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Przy obliczaniu średniej 
uwzględnij dochód z ostat-
nich trzech miesięcy. Czyli: 
jeżeli wniosek składasz 
w marcu, oblicz średnią 
dochodów z:  grudnia, stycz-
nia i lutego. Do dochodu 
wlicz stałe dodatki do pen-
sji, np.:
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Jak obliczyć
średni dochód?

Weź pod uwagę: 

• Dochód netto (czyli „na rękę”) z 3 miesięcy
• Dochód wszystkich członków gosp. domowego

Czym jest dochód? 

• To mogą być Twoje zarobki, emerytura, renta, etc. 
• Uwaga! To nie są świadczenia socjalne (np. 500+)

miesięczne premie zawar-
te w umowie i wypłacone 
(jeśli premia jest wypłaca-
na kwartalnie – wpisz 1/3 
wypłaconej kwoty, jeśli 
co pół roku – wpisz 1/6 
wypłaconej kwoty), 

dodatki funkcyjne etc. 
Nie wliczaj takich nagród 
lub premii, które były 
okazjonalne. 



Przykład
jak obliczyć
średni dochód
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Weź pod uwagę tylko te osoby, które będą tworzyć gospodarstwo 
domowe już w Twoim nowym Mieszkaniu Plus. Załóżmy, 
że w nowym lokalu planują zamieszkać: 
 
• Babcia i Dziadek 
• Beata i jej mąż Krzysiek 
• dzieci: studentka Ania i przedszkolak Bartuś. 

BABCIA  emerytura = 1600 zł

DZIADEK  emerytura = 1400 zł

BEATA   umowa o pracę = 3000 zł

KRZYSIEK  umowa zlecenie = 3200 zł 

ANIA   stypendium naukowe = 600 zł 

A zatem zazwyczaj mają = 9 800 zł miesięcznie. 

Ponieważ znaleźli się na liście ustalonej przez UM Świdnik,  Inwe-
stor poprosił ich w maju o  dostarczenie dokumentów do weryfikacji 
finansowej.  Muszą więc wziąć pod uwagę dochód z: lutego, marca 
i kwietnia.  Jak powinni obliczyć średnią? 

Beata w lutym dostała kwartalną premię: 3000 zł. Natomiast  Krzysiek 
w marcu dostał dodatkowe zlecenie na 1600 zł, za to w kwietniu  zaro-
bił tylko 2600 zł. Aby obliczyć średni dochód miesięczny z 3 miesięcy, 
wzięli więc pod uwagę:

BABCIA                           emerytura = 1600 zł

DZIADEK                       emerytura = 1400 zł

BEATA   umowa o pracę = 3000 zł 
              +1000 zł (1/3 premii kwartalnej)

KRZYSIEK     umowa zlecenie =  3 533 zł (jest    
   to średnia z zarobków Krzyśka, 
   które wyniosły: 3200 zł + 4800 zł + 2600 zł)

ANIA       stypendium naukowe = 600 zł 

Średnia z dochodów = 11 133 zł / m-c
15



Podaj średnią miesięczną kwotę dodatkowych świad-
czeń z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc składa-
nia wniosku (alimenty, świadczenia socjalne, 500+, itp.).

Dodatkowe 
świadczenia

Osoba 1
Osoba

Osoba 2

świadczenie 500+

alimenty 

Źródło dochodu

Po kliknięciu przycisku 
„dodaj pozycję” możesz 
wpisać kolejne osoby. 

Dodaj pozycję

Średnia suma 
dodatkowych 

dochodów

2700

1500

1200

Kwota
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Wpisz, jaką kwotę wydajecie - wszyscy 
razem - co miesiąc z tytułu, np.: 
• alimentów, 
• rat kredytowych, 
• rachunków telefonicznych, 
• rachunków za internet, 
• rat pożyczkowych. 

1600

Tutaj podaj łączną kwotę 
zobowiązań wszystkich 
członków gospodarstwa 
domowego: 

Zobowiązania 
(wydatki)
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Wypełniłeś 
wniosek. Co dalej? 

krok 1
Na Twoją skrzynkę mailową przy-
chodzi: formularz wniosku z na-
danym numerem (czyli wszystkie 
dane, które wpisałeś przez internet, 
w formie  gotowego dokumentu) 
oraz druki załączników: będzie to 
6 oświadczeń.  Lista oświadczeń jest 
na str. 20 - 21, a z ich treścią możesz 
się zapoznać na str. 22 - 25. 

krok 2
Wydrukuj formularz oraz 
te oświadczenia, które Cię 

dotyczą. Formularz wystar-
czy tylko podpisać (czytel-

nie!). Natomiast oświad-
czenia trzeba wypełnić i 
podpisać. Nie masz dru-

karki? Nie szkodzi. Druki 
załączników możesz pobrać 

w UM Świdnik. 

krok 3
Formularz oraz załączniki dostarczasz 
(osobiście lub pocztą) do UM Świdnik. 
Ważne! Koperta musi być zaklejona 
i opisana numerem wniosku. 

krok 4
Czekasz, aż UM Świdnik 
sprawdzi wszystkie doku-
menty i utworzy listę osób, 
które przejdą do drugiego etapu 
naboru. Lista zostanie opubli-
kowana (w formie zanonimizo-
wanej) na stronie internetowej 
UM Świdnik oraz na tablicy 
ogłoszeniowej przed urzędem. 

krok 5
Znalazłeś się na liście? Jeśli tak, 

Inwestor skontaktuje się z Tobą 
i poprosi o dostarczenie załączni-

ków do weryfikacji finansowej. 

Jakie to będą załączniki? Przeczy-
tasz o tym na str. 26 - 29. 

 A w skrócie: dwa załączniki są 
obowiązkowe, a pozostałe załącz-
niki dostarczasz tylko w przypad-

ku, jeżeli zadeklarowałeś wpłatę 
tej niższej (3-miesięcznej) kaucji. 

Uwaga! Inwestor może Cię 
poprosić - jeżeli zajdzie taka 

potrzeba - o dodatkowe 
oświadczenia. 

krok 6
To już wszystko! Jeżeli pomyślnie przej-
dziesz weryfikację finansową, zaprosimy 
Cię do wyboru mieszkania. Pamiętaj, że 
jako pierwsze będą wybierać mieszkanie 
te osoby, które dostały najwięcej punktów 
za kryteria społeczne. 
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Załączniki muszą być czytelne 
i mieć wszystkie wymagane 

pieczęcie i podpisy. 
Dokumenty z nieczytelnymi 

danymi bądź brakującymi 
danymi nie będą brane pod 

uwagę,  a wniosek pozostanie 
bez rozpatrzenia.

  Gmina może wezwać Wnio-
skodawcę do przedłożenia, 

w terminie 7 dni, dokumentu 
potwierdzającego dane zawar-

te w oświadczeniach.

Dostarczasz oryginały 
zaświadczeń i oświadczeń 

wymaganych do pełnego 
procedowania wniosku. Nato-

miast PIT i inne dokumenty 
weryfikacyjne mogą być 

w formie xero.  

które składasz 
w pierwszym 
etapie naboru

 
 
 

 
 
 

 
 Oświadczenie o rozliczaniu 

podatku dochodowego 
w Urzędzie Skarbowym 
obsługującym Świdnik. 

Oświadczenie o braku 
własności lokalu, budynku. 

Oświadczenie dot. domow-
ników,  którzy mają orzecze-

nie o niepełnosprawności.

Oświadczenie, że jesteś na-
jemcą lokalu komunalnego 
i jesteś gotów się przenieść 

do Mieszkania Plus. 

Oświadczenie o posiadaniu 
Książeczki Mieszkaniowej.

Dane, które wpisałeś we 
wniosku - w formie gotowe-

go, już wypełnionego formu-
larza - wyślemy Ci mailem. 

Wydrukuj go i czytelnie 
podpisz!
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Oświadczenie o zamiesz-
kiwaniu na terenie Gminy 

Świdnik.
20

Dokumenty
Na dostarczenie dokumentów 

do pierwszego etapu 
naboru masz 14 dni od zło-

żenia wniosku (liczy się data 
stempla pocztowego lub - jeśli 
dostarczasz je osobiście - data 

ich wpływu).



Treść  
oświadczeń

2.
3.

Jeśli wypełnisz wniosek w internecie, wyślemy Ci mailem załączniki. Będą 
wśród nich m.in. oświadczenia,  które trzeba podpisać i dostarczyć do UM 
Świdnik (oczywiście tylko w przypadku, jeżeli Cię dotyczą). Masz na to 14 

dni od daty wypełnienia wniosku. Z treścią tych oświadczeń możesz się 
zapoznać poniżej. 

Oświadczam, że żadna osoba 
wchodząca w skład gospo-
darstwa domowego na dzień 
złożenia wniosku nie jest 
właścicielem lub współwłaści-
cielem budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego, oraz nie jest 
właścicielem lokalu mieszkal-
nego. 
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Oświadczam, że 
posiadam książeczkę 
mieszkaniową:
o numerze: 

Oświadczenie składa osoba 
ubiegająca się o najem tylko w 
przypadku jeżeli posiada książeczkę 
mieszkaniową z datą wystawienia 
dokumentu do dnia 23 października 
1990 r.

...............................
(numer książeczki mieszka-
niowej)

wydaną przez: .................. 
(nazwa banku, który wystawił 
dokument)

z dnia:.............................................
(data wystawienia  książeczki 
mieszkaniowej)

1.

Oświadczenie składa osoba ubiega-
jąca się o najem tylko w przypadku, 
jeżeli treść oświadczenia dotyczy 
wszystkich osób wchodzących  w 
skład gospodarstwa domowego.

Oświadczam również, że 
żadnej z osób wchodzących 
w skład gospodarstwa domo-
wego nie przysługuje spół-
dzielcze własnościowe prawo 
do lokalu mieszkalnego, jak 
również nie przysługuje spół-
dzielcze własnościowe prawo 
do domu jednorodzinnego 
oraz żadna osoba wchodząca 
w skład gospodarstwa domo-
wego nie jest właścicielem lub 
współwłaścicielem budynku, 
w którym w przypadku znie-
sienia współwłasności udział 
obejmowałby co najmniej 
jeden lokal mieszkalny.

Oświadczam, że jestem na-
jemcą lokalu wchodzącego w 
skład mieszkaniowego zasobu 
Gminy Miejskiej Świdnik 
i zobowiązuję się do rozwią-
zania ww. umowy najmu oraz 
opróżnienia tego lokalu 

w terminie jednego miesiąca 
od dnia zawarcia umowy naj-
mu instytucjonalnego lokalu 
mieszkalnego położonego 
w Świdniku przy ul. Grota 
Roweckiego.

Oświadczenie składa osoba ubie-
gająca się o najem tylko w przy-
padku, gdy w skład gospodarstwa 
domowego wchodzi co najmniej 
jedna osoba, która jest najemcą 
lokalu wchodzącego w skład miesz-
kaniowego zasobu Gminy Miej-
skiej Świdnik (czyli ma zawartą 
i obowiązującą umowę na najem 
socjalny lub komunalny lokalu) 
i zobowiązuje się do rozwiązania 
umowy najmu oraz opróżnienia 
tego lokalu w terminie jednego 
miesiąca od dnia zawarcia umowy 
najmu instytucjonalnego lokalu 
mieszkalnego położonego w Świd-
niku przy ul. Grota Roweckiego.

W przypadku kilku najemców 
lokalu wchodzącego w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy 
Miejskiej Świdniki wymagane jest 
zobowiązanie (złożenie oświadcze-
nia) wszystkich ww. osób. 



Oświadczenie składa osoba ubie-
gająca się o najem tylko w przy-
padku jeżeli w skład gospodarstwa 
domowego wchodzi osoba, która 
legitymuje się orzeczeniem o znacz-
nym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności lub orzeczeniem 
o niepełnosprawności. 

W oświadczeniu znajdzie się prosta 
tabela, w której trzeba podać: 
 
 imię i nazwisko osoby 
 z niepełnosprawnością 

 stopień niepełnosprawności  
 (zgodnie z orzeczeniem) 

 datę wydania orzeczenia,   
 organ wydający orzeczenie, 
 i oznaczenie sygnatury 
 sprawy, okres na jaki orze-
 czenie zostało wydane

4. 5.
Oświadczam, że w skład gospo-
darstwa domowego wchodzi 
osoba, która legitymuje się: 

orzeczeniem o znacz-
nym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnospraw-
ności – dotyczy osób po 
16 roku życia 

orzeczeniem o niepeł-
nosprawności - dotyczy 
osób do 16 roku życia 

24

Oświadczam, że w skład gospo-
darstwa domowego wchodzi 
co najmniej jedna osoba, która 
rozlicza się z podatku docho-
dowego w Świdniku i złożyła 

6.

25

Oświadczam, że w skład gospo-
darstwa domowego wchodzi 
co najmniej jedna osoba, tj.: 
........................................................................
(imię, nazwisko i adres zamieszkania 
osoby zamieszkującej na terenie 
Gminy Miejskiej Świdnik)

która zamieszkuje na terenie 
Gminy Miejskiej Świdnik, 
bezpośrednio przed datą 
złożenia wniosku. 

Oświadczenie składa osoba ubiega-
jąca się o najem tylko w przypadku, 
gdy w skład gospodarstwa domowe-
go wchodzi co najmniej jedna osoba, 
która zamieszkuje na terenie Gminy 
Miejskiej Świdnik przynajmniej 
od dnia 15.03.2021r. 

Zaświadczenie o złoże-
niu rocznego zeznania 
podatkowego za 2020 r.  
do Pierwszego Urzędu 
Skarbowego w Lubli-
nie, 

Urzędowe Poświadcze-
nie Odbioru (UPO); 
potwierdzenie złoże-
nia rocznego zeznania 
podatkowego za 2020r. 
do Pierwszego Urzędu 
Skarbowego 
w Lublinie. 

Oświadczenie składa osoba ubiegają-
ca się o najem tylko w przypadku, gdy 
w skład gospodarstwa domowego 
wchodzi co najmniej jedna osoba, 
która rozlicza się z podatku dochodo-
wego w Świdniku i złożyła zeznanie 
roczne o wysokości osiągniętego 
dochodu za 2020 r. do Pierwszego 
Urzędu Skarbowego w Lublinie. 

roczne zeznanie podatkowe za 
2020 r. do Pierwszego Urzędu 
Skarbowego w Lublinie.  
Do oświadczenia dołączam (do 
wyboru jedna z opcji): 



Załączniki 
do weryfikacji 
czynszowej 

Wynagrodzenie
Zaświadczenie o wysokości 
wynagrodzenia.  Takie zaświad-
czenia są różne, w zależności od 
tego, w jaki sposób zarabiasz.  Jeżeli masz 

własną firmę
np. prowadzisz 1-osobową 

działalność gospodarczą,  rozliczasz 
się na zasadach ogólnych, ryczałtu 

lub karty podatkowej

zaświadczenie o niezale-
ganiu w opłacaniu składek 
ZUS,  

zaświadczenie z US o 
niezaleganiu z zapłatą 
podatków, 
 
bankowe potwierdze-
nie transakcji wpływów 
dochodów za ostatnie 3 
miesiące,

Jeżeli się uczysz
np. jesteś studentem lub 

doktorantem
Zaświadczenie lub decyzja 
o przyznanym stypendium 
(socjalnym, naukowym, 
doktoranckim, za wybitne 
osiągnięcia, etc.) oraz wyciąg 
bankowy z ostatnich trzech 
miesięcy z konta bieżącego, 
potwierdzający wpływy 
stypendium. 
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Weryfikację czynszową przeprowadza Inwestor. Uwaga! Weryfikacja 
odbywa się dopiero w drugim etapie naboru! W pierwszym etapie 
naboru dostarczasz tylko te załączniki, które dotyczą kryteriów spo-
łecznych - czyli kryteriów pierwszeństwa uchwalonych przez Radę 
Miasta Świdnik. 

Załączniki związane 
z weryfikacją czynszową składasz 
tylko wówczas, jeżeli zadeklarowałeś 
wpłatę niższej (a więc 3-miesięcznej) 
kaucji.

Jeżeli jesteś 
pracownikiem

PIT za poprzedni rok  
oraz bankowe potwier-
dzenie wpływu docho-
dów za ostatnie trzy 
miesiące.

lub:

zaświadczenie od pra-
codawcy oraz bankowe 
potwierdzenie wpływu 
dochodów za ostatnie 
trzy miesiące.

Jeżeli masz prawo 
do świadczeń ZUS

np. emerytury, renty, 
urlopu macierzyńskiego 

i rodzicielskiego

decyzja emerytalna lub 
ostatni odcinek emery-
tury /renty lub przekaz 
pocztowy / wyciąg ban-
kowy z konta bieżącego, 
potwierdzający wpływ 
świadczenia emerytal-
no-rentowego na konto 
bankowe

ostatni odcinek ZUS 
lub przekaz pocztowy / 
wyciąg bankowy z kon-
ta bieżącego, potwier-
dzający wpływ zasiłku 
macierzyńskiego na 
konto bankowe.  
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PIT za 2020 r.,

wyciąg z Księgi Przy-
chodów i Rozchodów 
za poprzedni rok. 

W sprawie dostarczenia 
dokumentów Inwestor 

skontaktuje się z Tobą indy-
widualnie, jeżeli znajdziesz 

się na liście utworzonej 
przez UM Świdnik.



bankowe potwierdze-
nie transakcji wpły-
wów dochodów za 
ostatnie 3 miesiące,

PIT-36 lub PIT-6 
za ubiegły rok wraz 

Działalność rolnicza specjalna: 

Jeżeli jesteś 
rolnikiem

Działalność rolnicza zwykła: 

bankowe potwierdzenie 
wpływów dochodów za 
ostatnie 3 miesiące

aktualne zaświadcze-
nie z Urzędu Gminy o 
rocznych dochodach z 
gospodarstwa rolnego,  

udokumentowane 
dochody z prowadzonej 
działalności rolniczej, 
tj. udokumentowane 
przychody ze sprzeda-
ży płodów rolnych lub 
produkcji zwierzęcej, np. 
rachunki, faktury, umo-
wy z odbiorcami za okres 
ostatnich 12 miesięcy,
 
decyzja o wysokości 
dopłat  (aktualna)  

zaświadczenie o niezale-
ganiu z US, KRUS 
i Urzędu Gminy. 

z potwierdzeniem 
złożenia do US oraz 
decyzję o wymiarze 
podatku na bieżący 
rok,

decyzja o wysokości 
dopłat (aktualna),  

deklaracja hektarów 
przeliczeniowych. 

zaświadczenie o nie-
zaleganiu z US, KRUS 
i Urzędu Gminy. 
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Oświadczenie 
o wspólnym gospo-
darstwie domowym 

Jeżeli Twoje gospodarstwo 
domowe w nowym mieszkaniu 

będzie się składało z: Ciebie, 
Twojej żony i dwójki dzieci 

oraz babci, musisz oświadczyć, 
że te właśnie osoby będą pro-

wadzić jedno, wspólne gospo-
darstwo domowe. 

Załączniki, które 
(w drugim etapie naboru) 
muszą złożyć wszyscy 

Bez dych dokumentów 
Twój wniosek nie będzie 
brany pod uwagę w drugim 
etapie naboru. 

Oświadczenie o zobowiąza-
niach finansowych. 

Oświadczenie o otrzymywa-
nych alimentach. 

Alimenty

Pamiętaj 
o pozostałych 
załącznikach!

Zobowiązania

Pełnomocnictwo 
dla Inwestora 

do weryfikacji histo-
rii finansowej 

Jest to pełnomocnictwo do 
występowania i uzyskiwania 
informacji o Wnioskodawcy 
oraz osobach zgłoszonych do 
wspólnego zamieszkiwania, 

w  Biurze Informacji Go-
spodarczej InfoMonitor S.A. 
oraz KRD Biuro Informacji 

Gospodarczej S.A. (takiego peł-
nomocnictwa muszą udzielić 

wszystkie osoby pełnolet-
nie zgłoszone do wspólnego 

zamieszkiwania).



Umowa najmu będzie umową 
najmu instytucjonalnego 
w rozumieniu art. 19 f ustawy 
z dnia 21 czerwca 2001r. 
o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy 
i o zmianie Kodeksu Cywilnego. 

Wnioskodawcom propo-
nujemy najpierw umowę o 
najem instytucjonalny na 
okres 24 miesięcy. 

W tym czasie procedowane 
są zgody korporacyjne oraz 
czynności w Sądzie Wieczy-
stoksięgowym, które umożli-
wią podpisanie umów 
z dojściem do własności. 

Zazwyczaj umowy 
z dojściem do własności 
podpisuje się przed 
upływem terminu 
24 miesięcy. 

Zgodnie z art. 19 f ust. 3 ww. 
ustawy do umowy najmu 
instytucjonalnego załącza się 
oświadczenie najemcy w formie 
aktu notarialnego, w którym 
najemca poddaje się egzekucji 
i zobowiązuje się do opróżnie-
nia i wydania lokalu używane-
go na podstawie umowy najmu  
instytucjonalnego w terminie 
wskazanym oraz przyjmuje 
do wiadomości, że prawo 
do lokalu socjalnego ani 

Umowa o najem 
instytucjonalny

Umowa najmu  
i pozostałe formalności

30

pomieszczenia tymczasowego 
nie przysługuje. 

W związku z powyższym, 
w terminie 7 dni od daty zawar-
cia umowy najmu, konieczne jest 
podpisanie oświadczenia 
w formie aktu notarialnego, 
stanowiącego załącznik 
do umowy.
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Najemca będzie zobowiązany 
w terminie 7 dni od  daty 
zawarcia umowy najmu do:

Wpłaty kaucji zabezpiecza-
jącej umowę najmu, zgodnie 
z wyborem zaznaczonym 
we wniosku: 3 lub 6 – krot-
ności stawki czynszowej 
najmu instytucjonalnego 
za dany lokal (bez opłaty 
eksploatacyjnej).

Dostarczenia oświadczenia 
najemcy w formie aktu 
notarialnego, w którym na-
jemca poddaje się egzekucji 
i zobowiązuje się do opróż-
nienia i wydania lokalu 

używanego na podstawie 
umowy najmu  instytucjo-
nalnego w terminie wska-
zanym oraz przyjmuje 
do wiadomości, że prawo 
do lokalu socjalnego ani 
pomieszczenia tymczasowe-
go nie przysługuje.

Podpisania deklaracji 
ubezpieczeniowej.

Po podpisaniu umowy 
najmu i dostarczeniu 

zabezpieczeń oraz dowodu 
wpłaty kaucji zabezpiecza-

jącej najem, Najemca 
i Komercjalizator (przed-

stawiciel Inwestora) 
podpisują protokół 

zdawczo – odbiorczy, który 
uprawnia Najemcę 

do zamieszkania.

Protokół zdawczo-
-odbiorczy

mieszkania


