Załącznik nr 3 do Zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy Miejskiej Radymno

Nr sprawy……………………….
……………………………….…
(imię i nazwisko wnioskodawcy)
……………………………….…
(adres: ulica, numer domu, numer mieszkania)
……………………………….…
(numer telefonu)

Kwestionariusz kwalifikacji punktowej warunków socjalno - mieszkaniowych
Kwestionariusz kwalifikacji punktowej warunków socjalno - mieszkaniowych
Lp.

Kryterium oceny
warunków

1.

Ogólne

2.

Ogólne

Ogólne

3.

Ogólne

4.

Ogólne

5.

Ogólne

Opis
Czy spełniony jest wymóg
zamieszkiwania na terenie
miasta Radymna?
Czy spełniony jest wymóg
nie posiadania tytułu
prawnego do innego
lokalu mieszkalnego,
domu mieszkalnego lub
jego części położonego w
tej samej lub w pobliskiej
miejscowości?
Czy spełniony jest wymóg
średniego miesięcznego
dochodu na jednego
członka gospodarstwa
domowego określonego w
zasadach dla
wynajmowania lokali na
czas nieoznaczony?
Czy spełniony jest wymóg
średniego miesięcznego
dochodu na jednego
członka gospodarstwa
domowego określonego w
zasadach dla
wynajmowania lokali
socjalnych?
Czy wnioskodawca
pozostał w lokalu po
rozwiązaniu umowy
najmu przez najemcę,
opuszczeniu go i
wymeldowaniu najemcy
lub pozostał w lokalu po
śmierci najemcy i nie
wstąpił w stosunek najmu
w trybie art. 691 § 2?
Czy wnioskodawca utracił
lokal mieszkalny w skutek
zdarzenia losowego, klęski

Liczba punktów

Uwagi

-

TAK/NIE/

-

TAK/NIE

-

TAK/NIE

-

TAK/NIE

TAK - 5 pkt.
NIE - 0 pkt

-

TAK - 5 pkt.
NIE - 0 pkt

-
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6.

7.

8.

Ogólne

żywiołowej lub katastrofy
i nie ma zaspokojonych
potrzeb mieszkaniowych?
Czy wnioskodawca nabył
prawo do ubiegania się o
zawarcie umowy najmu
socjalnego na podstawie
wyroku sądowego?

TAK - 5 pkt.
NIE - 0 pkt

Ogólne

Czy wnioskodawca
zamieszkuje w lokalu o
nadmiernym zaludnieniu?

TAK - 5 pkt.
NIE - 0 pkt

Techniczne

Czy najmowany lokal, nie
spełnia warunków
technicznych wymaganych
dla pomieszczeń
przeznaczonych na stały
pobyt ludzi?

TAK - 5 pkt.
NIE - 0 pkt

9.

Techniczne

10.

Techniczne

11.

Społecznozdrowotne

12.

Społecznozdrowotne

Czy najmowany lokal
znajduje się w budynku
przeznaczonym do
rozbiórki, w związku ze
stwierdzonym
prawomocnie przez organ
nadzoru budowlanego
stanem zagrożenia życia?
Czy wnioskodawca
podlega przekwaterowaniu
z lokalu mieszkalnego
wchodzącego w skład
mieszkaniowego zasobu
gminy wymagającego
modernizacji, remontu lub
rozbiórki ze względu na
planowane inwestycje
miejskie?
Czy wnioskodawca
opuścił placówkę
opiekuńczo-wychowawczą
lub rodzinę zastępczą
w związku z uzyskaniem,
pełnoletności i jest pełnym
sierotą, a nie ma
możliwości powrotu do
rodziny?
Czy wnioskodawca jest
osobą, która doznała w
rodzinie

-

Powierzchnia mieszkalna
przypadająca na jedną osobę
zameldowaną na pobyt stały
wynosi mniej niż 5 m2
powierzchni mieszkalnej na 1
osobę.
Stan zagęszczenia powinien
mieć miejsce w okresie co
najmniej 12 miesięcy przed
złożeniem wniosku.
Wnioskodawca, który
zamieszkuje pomieszczenie o
funkcji innej niż mieszkalna,
tj. piwnica, suterena, budynek
gospodarczy, garaż,
nieadaptowany strych, altana
itp. nie spełniające warunków
technicznych wymaganych dla
pomieszczeń przeznaczonych
na stały pobyt ludzi.

TAK - 5 pkt.
NIE - 0 pkt

Potwierdzony przez nadzór
budowlany.

TAK - 5 pkt.
NIE - 0 pkt

-

TAK - 5 pkt.
NIE - 0 pkt

Dotyczy osób, które przed
umieszczeniem w placówce
mieszkały na terenie Miasta
Radymna i wniosek złożyły
nie później niż w terminie 2
lat od opuszczenia tych
placówek?

TAK - 5 pkt.
NIE - 0 pkt

Przemoc udokumentowana
prawomocnym wyrokiem
sądowym
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13.

Społecznozdrowotne

14.

Społecznozdrowotne

udokumentowanej
przemocy?
Czy wnioskodawca lub
osoby uprawniona do
wspólnego
zamieszkiwania są
osobami
niepełnosprawnymi w
stopniu znacznym?
Czy wnioskodawca jest
osobą bezdomną

TAK - 5 pkt.
NIE - 0 pkt

TAK - 5 pkt.
NIE - 0 pkt

Orzeczenie potwierdzające
niepełnosprawność wydane
przez Powiatowy lub
Wojewódzki Zespół ds.
Orzekania
o Niepełnosprawności,
-

