
                                                                                                                                                         Załącznik nr 1 
                                                                                                                                                        do Karty usługi 

Informacja 

do wniosku o wynajem lokalu mieszkalnego 

 
1. Kryteria obowiązujące osoby ubiegające się o wynajem lokalu mieszkalnego. 

 

Na podstawie Uchwały Nr 222/2014 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 22 października 2014 

r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 

Miejskiej Przemyśl oraz tymczasowych pomieszczeń (Dz. Urz. Woj. Podk. z 01.03.2017 r., 

poz. 803 z późn. zm.), lokale mieszkalne z zasobów komunalnych wynajmuje się osobom, które 

spełniają łącznie następujące warunki: 

 

1) zamieszkują w lokalu, w którym na jedną osobę zamieszkującą przypada mniej niż 5 m2 

powierzchni mieszkalnej (tj. powierzchni pokoi), w przypadku jednoosobowego gospodarstwa 

mniej niż 10 m2, a w przypadku pomieszczenia jednoizbowego mniej niż 5 m2 po odliczeniu                

4 m2 na trzon kuchenny, 

2) są stałymi mieszkańcami Gminy Miejskiej Przemyśl, 

3) spełniają kryteria dochodowe, tzn. średni miesięczny dochód na jednego członka 

gospodarstwa domowego, uzyskany w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających datę 

złożenia wniosku, nie może przekroczyć 200% najniższej emerytury w gospodarstwie 

jednoosobowym, tj. 2.501,76 zł. i 120% najniższej emerytury w gospodarstwie 

wieloosobowym, tj. 1.501,06 zł. 

  

2.Wymagane dokumenty. 

 

1) wniosek o wynajem lokalu mieszkalnego, potwierdzony przez administratora, zarządcę                        

lub właściciela budynku/lokalu (druk wniosku wraz z załącznikami można pobrać                              

w Urzędzie lub na stronie internetowej www.przemysl.pl), 

2) kserokopia umowy najmu lokalu mieszkalnego, w którym wnioskodawca zamieszkuje 

obecnie (bądź inny tytuł prawny do lokalu), 

3) zaświadczenia i oświadczenia o dochodach, za okres 3 miesięcy poprzedzających datę 

złożenia wniosku, wnioskodawcy i osób wykazanych do wspólnego zamieszkania,                           

ze wszystkich źródeł ich uzyskiwania, w szczególności: 

- zaświadczenie z zakładu pracy (dotyczy osób pracujących, na druku tut. Urzędu), 

- zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o pobranych świadczeniach, 

- w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – zaświadczenie podpisane przez 

księgową (na druku tut. Urzędu), 

- w przypadku pobierania renty lub emerytury – kserokopia decyzji Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych, 

- w przypadku pobierania alimentów – wyrok sądowy, 

- w przypadku pobierania stypendiów – zaświadczenie ze szkoły/uczelni, 

 4)   deklaracja o wysokości dochodów (na druku tut. Urzędu), 

 5)   oświadczenie o stanie majątkowym (na druku tut. Urzędu), 

 6)   oświadczenie o tytule prawnym do innego lokalu (na druku tut. Urzędu), 

 7)   w przypadku rozwodu lub separacji – kserokopia sentencji wyroku sądowego/   

        postanowienia sądu o orzeczonej separacji,  

 8)   w przypadku wypowiedzenia umowy najmu lub wyroku eksmisyjnego – kserokopia   

       dokumentów, 

 9)   w odniesieniu do wychowanków domów dziecka i rodzin zastępczych - postanowienie   

        sądowe o umieszczeniu w domu dziecka lub w rodzinie zastępczej. 

http://www.przemysl.pl/

