Stargard Szczeciński, dnia ....................

Prezydent Miasta
Stargard Szczeciński
WNIOSEK o udzielenie obniżki czynszu
Wnioskodawca ..........................................................................................................................
(imię i nazwisko)

Adres zamieszkania ........................................................... w Stargardzie Szczecińskim.
Zwracam się z prośbą o udzielenie obniżki czynszu za zajmowany lokal mieszkalny
adres jw., którego jestem najemcą/podnajemcą*. Liczba osób wchodzących w skład mojego
gospodarstwa domowego: …….
Dochód członków gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy
poprzedzających złożenie wniosku wynosi ogółem ............................... zł zgodnie z załączoną
deklaracją/zaświadczeniami* o dochodach.
Dla potwierdzenia wiarygodności wykazanego dochodu gospodarstwa domowego
wyrażam zgodę na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego oraz na wykorzystanie przez
wynajmującego informacji wynikających z kwestionariusza wywiadu o stanie majątkowym
moim i członków mojego gospodarstwa domowego.
.............................................
(podpis wnioskodawcy)

Opinia wynajmującego:
Stargardzkie TBS Sp. z o. o. prośbę wnioskodawcy opiniuje pozytywnie/negatywnie:
1) wnioskodawca jest najemcą lokalu mieszkalnego w zasobach Miasta/podnajemcą lokalu
wynajętego Miastu w zasobach* ............................................................................;
(nazwa właściciela lokalu)

2)
3)
4)

5)

lokal zaliczony jest do ....... kategorii wartości użytkowej. Powierzchnia użytkowa lokalu
wynosi ......... m2. Powierzchnia normatywna dla wykazanej ilości osób wynosi ......... m2;
stawka czynszu najmu/podnajmu* w dniu złożenia wniosku wynosi ................. zł za 1 m2
powierzchni użytkowej lokalu;
dochód w przeliczeniu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy wg
załączonej deklaracji o dochodach wynosi .................... zł i nie przekracza … %
najniższej emerytury/przekracza … % najniższej emerytury*;
wnioskodawca jest podnajemcą lokalu wspomaganego zrealizowanego w ramach Programu
„Potrzebny Dom”/niepełnosprawnym ruchowo*, zamieszkującym w lokalu o powierzchni
użytkowej większej niż powierzchnia normatywna.
Na podstawie wykazanego dochodu gospodarstwa domowego, zgodnie z Tabelą
Nr 18 uchwały Nr XXXVIII/419/2010 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 23
lutego 2010 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy – Miasta Stargard Szczeciński na lata 2010 – 2015 (Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego Nr 33, poz. 665), proponuje się:



niepotrzebne skreślić

1) obniżyć stawkę czynszu o ....... %, na okres od ................... do ..........................;
po obniżce stawka czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej/normatywnej* lokalu
wyniesie ............. zł;*
2) nie udzielać obniżki czynszu z powodu ………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………*

Data: ....................
.................................................
(pieczęć imienna, podpis osoby upoważnionej)

