
ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ
O PRZYDZIAŁ LOKALU Z ZASOBU KOMUNALNEGO

     Wniosek o przydział lokalu z zasobu komunalnego – załączony druk

1. Oświadczenie – załącznik nr 1

2. Deklaracja  o  wysokości  dochodów  członków  gospodarstwa  domowego

wnioskodawcy – załącznik nr 2

a) Zaświadczenie od pracodawcy o wysokości uzyskanych dochodów za okres trzech

ostatnich miesięcy przed złożeniem wniosku – dotyczy wszystkich osób w rodzinie

- załącznik nr 2a

b)  Oświadczenie  o  wysokości  uzyskanych  dochodów  z  tytułu  prowadzenia

działalności  gospodarczej  za  okres  trzech  ostatnich  miesięcy  przed  złożeniem

wniosku – dotyczy wszystkich osób  w rodzinie – załącznik nr 2b

c) Oświadczenie o uzyskaniu lub nie uzyskaniu dochodów z tytułu pracy dorywczej

za okres trzech ostatnich miesięcy przed złożeniem wniosku – dotyczy wszystkich

osób pełnoletnich w rodzinie – załącznik nr 2c

d)  Oświadczenie  o uzyskanych lub nie  uzyskanych dochodach z  zatrudnienia  lub

pracy  za  granicą  za  okres  trzech  ostatnich  miesięcy  przed  złożeniem  wniosku

– dotyczy wszystkich osób pełnoletnich w rodzinie – załącznik nr 2d

e)  Oświadczenie  o  pobieraniu  alimentów  na  rzecz  dziecka/dzieci  –  wypełnić

w  przypadku  nie  pobierania  alimentów  z  Ośrodka  Pomocy  Społecznej

– załącznik nr 2e

f) Oświadczenie potwierdzające zamieszkiwanie na terenie Miasta i Gminy Pleszew

– załącznik nr 2f

g) Zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o wysokości pobieranych zasiłków

za okres trzech ostatnich miesięcy przed złożeniem wniosku – wszystkie pełnoletnie

osoby w rodzinie dostarczają odrębne zaświadczenia

h) Zaświadczenie z ZUS lub KRUS o wysokości pobieranej renty lub emerytury za

okres trzech ostatnich miesięcy przed złożeniem wniosku – dotyczy wszystkich osób

w rodzinie, które pobierają w/w świadczenia



i)  Zaświadczenie  z  Powiatowego  Urzędu  Pracy  –  dotyczy  osób  bezrobotnych

w rodzinie, w przypadku pobieranych świadczeń uwzględnić należy kwotę brutto

j) Zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej – w przypadku osób uczęszczających

do szkoły ponadgimnazjalnej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 20-roku życia

k) Zaświadczenie zarządcy domu dla bezdomnych  - w przypadku zamieszkiwania

w domach dla bezdomnych

l)  Zaświadczenie  od  dyrektora  placówki  opiekuńczo-wychowawczej  lub

zaświadczenie  o  przebywaniu  w  rodzinie  zastępczej  od  dyrektora  Powiatowego

Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie

ł) Kserokopia wyroku sądu w sprawie wysokości przyznanych alimentów na rzecz

dziecka/ dzieci

m)  Kserokopia/e  umowy/ów najmu z  zamieszkiwania  na  terenie  Miasta  i  Gminy

Pleszew

n) Kserokopia decyzji o przyznaniu zasiłku pielęgnacyjnego

o) Kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

p) W przypadku przemocy w rodzinie – potwierdzenie z Miejsko-Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Pleszewie o wystawieniu „Niebieskiej Karty”

r)  W  przypadku  rozwodu  wnioskodawcy  –  przedłożenie  odpisu  prawomocnego

orzeczenia sądowego

s)  W  przypadku  separacji  wnioskodawcy  –  przedłożenie  odpisu  prawomocnego

orzeczenia sądowego

t)  W  przypadku  zagrożenia  eksmisją  –  przedłożenie  prawomocnego  orzeczenia

sądowego o eksmisję wraz z uzasadnieniem

Komisja Mieszkaniowa pracuje na podstawie:

– Uchwały  Nr  XVIII/203/2016  Rady  Miejskiej  w  Pleszewie  z  dnia
10 listopada 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu gminy (Dz.  Urz.  Woj.  Wielk.  z  2016r.
poz. 6972 ze zmianami).


