
 
Załącznik nr 2 do Zasad postępowania zakresie kwalifikowania 

osób posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą 

do umowy o najem lokalu z zasobów m.st. Warszawy 

……………………………… 

Imię i nazwisko Wnioskodawcy 

OŚWIADCZENIE  

o sytuacji mieszkaniowej Wnioskodawcy ubiegającego się o zakwalifikowanie do 

zawarcia umowy najmu mieszkania z zasobów lokalowych m. st. Warszawy 

Ja niżej podpisany/a pouczony/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 k.k. za składanie 

fałszywych zeznań lub zatajanie prawdy oświadczam, że: 

1. Jestem najemcą mieszkania komunalnego/socjalnego              TAK    NIE 

2. Posiadam prawo zamieszkiwania w mieszkaniu komunalnym/socjalnym  TAK    NIE 

3. Posiadani mieszkanie służbowe       TAK    NIE 

4. Posiadani mieszkanie spółdzielcze, lokatorskie lub własnościowe   TAK    NIE 

5. Jestem właścicielem lub współwłaścicielem mieszkania, domu jednorodzinnego TAK    NIE 

6. Posiadam mieszkanie/dom przy ul. ……………………… w …………………..…..   

- spółdzielcze *           TAK    NIE 

  - lokatorskie *         TAK    NIE 

       - własnościowe          TAK    NIE 

       - inne, jakie ………………………….. 

7.    Jestem najemcą*/posiadam prawo zamieszkiwania* w mieszkaniu socjalnym/ komunalnym nr 

………..   przy ul. ………………………………. w ……………………………….. 

*Niepotrzebne skreślić 

Warszawa, dnia. ……………………... Podpis…………………… 

 

 

 

……………………………………………… 

Imię i nazwisko współmałżonka Wnioskodawcy 

OŚWIADCZENIE 

o sytuacji mieszkaniowej współmałżonka Wnioskodawcy wniosku o wskazanie do 

zawarcia umowy najmu mieszkania z zasobów lokalowych m. st. Warszawy 

Ja niżej podpisany/a pouczony/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 k.k. za składanie 

fałszywych zeznań lub zatajanie prawdy oświadczam, że: 

1. Jestem najemcą mieszkania komunalnego/socjalnego               TAK    NIE 

2. Posiadam prawo zamieszkiwania w mieszkaniu komunalnym/socjalnym  TAK    NIE 

3. Posiadani mieszkanie służbowe       TAK    NIE 



 
4. Posiadani mieszkanie spółdzielcze, lokatorskie lub własnościowe   TAK    NIE 

5. Jestem właścicielem lub współwłaścicielem mieszkania, domu jednorodzinnego TAK    NIE 

6. Posiadam mieszkanie/dom przy ul. ……………………… w …………………..…..   

- spółdzielcze *           TAK    NIE 

  - lokatorskie *         TAK    NIE 

       - własnościowe          TAK    NIE 

       - inne, jakie ………………………….. 

7.    Jestem najemcą*/posiadam prawo zamieszkiwania* w mieszkaniu socjalnym/ komunalnym nr 

………..  przy ul. ………………………………. w ……………………………….. 

*Niepotrzebne skreślić 

 

Warszawa, dnia. ……………………………. Podpis…………………… 

 

 

 

 

…………………………………………………… 

Imię i nazwisko pełnoletniego członka rodziny Wnioskodawcy 

OŚWIADCZENIE 

o sytuacji mieszkaniowej osoby pełnoletniej wskazanej w zgłoszeniu do zawarcia umowy najmu 

mieszkania z zasobów lokalowych m. st. Warszawy 

Ja niżej podpisany/a pouczony/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 k.k. za składanie 

fałszywych zeznań lub zatajanie prawdy oświadczam, że: 

1.  Jestem najemcą mieszkania komunalnego/socjalnego              TAK    NIE 

2. Posiadam prawo zamieszkiwania w mieszkaniu komunalnym/socjalnym  TAK    NIE 

3. Posiadani mieszkanie służbowe       TAK    NIE 

4. Posiadani mieszkanie spółdzielcze, lokatorskie lub własnościowe   TAK    NIE 

5. Jestem właścicielem lub współwłaścicielem mieszkania, domu jednorodzinnego TAK    NIE 

6. Posiadam mieszkanie/dom przy ul. ……………………… w …………………..…..   

- spółdzielcze *           TAK    NIE 

  - lokatorskie *         TAK    NIE 

       - własnościowe          TAK    NIE 

       - inne, jakie ………………………….. 

7.    Jestem najemcą*/posiadam prawo zamieszkiwania* w mieszkaniu socjalnym/ komunalnym nr 

………..  przy ul. ………………………………. w ……………………………….. 

*Niepotrzebne skreślić 

 

Warszawa, dnia. ……………………... Podpis…………………… 


