
Załącznik Nr 3 

do Uchwały Nr 854 

Rady Miasta Konina 

z dnia 28 grudnia 2022 roku 

  
(imię i nazwisko wnioskodawcy ) 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że: 

1) posiadam wkład oszczędnościowy gromadzony na rachunku bankowym na cele 

mieszkaniowe, którego dowód stanowi książeczka mieszkaniowa wystawiona do dnia 

23.10.1990 r. 

Tak / Nie* 

*niepotrzebne skreślić 

Jeśli tak, to książeczkę mieszkaniową nr ........   ............................  z dnia  ....................   

należy przedłożyć do wglądu. 

2) osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego posiada zaświadczenie, o którym 

mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży  

i rodzin „Za życiem”. 

Tak / Nie* 

*niepotrzebne skreślić 

3) osoba/y wchodząca/e w skład gospodarstwa domowego jest/są najemcą/cami lokalu 

wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Konina i zobowiązuje/ją się do 

opróżnienia tego lokalu oraz rozwiązania umowy najmu w terminie miesiąca od dnia 

zawarcia umowy podnajmu mieszkania przez najemcę. 

Tak / Nie* 

*niepotrzebne skreślić 

4) osoba/y wchodząca/e w skład gospodarstwa domowego jest/są ujęta/e na liście 

uprawnionych do przydziału lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Miasta 

Konina lub na liście wnioskodawców starających się o przydział mieszkania z zasobów 

MTBS w Koninie. 

Tak / Nie* 

*niepotrzebne skreślić 



Jeśli tak, to podać na której liście:…………………………………………………………. 

 

Zostałem/łam1) uprzedzony/na1) o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia. 

 .......................................................  

(data i podpis wnioskodawcy ) 

1) Niepotrzebne skreślić. 

OBJAŚNIENIA 

1. Oświadczenie należy wypełnić czytelnie pismem maszynowym, komputerowo lub 

odręcznie drukowanymi literami. 

2. Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu 

wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania przez 

gospodarstwo domowe należy rozumieć gospodarstwo prowadzone przez najemcę 

albo gospodarstwo prowadzone przez najemcę wspólnie z osobami stale z nim 

zamieszkującymi. 

3. Przez osobę wchodzącą w skład gospodarstwa domowego najemcy rozumie się 

najemcę oraz pozostałe osoby wchodzące w skład tego gospodarstwa. 

4. W przypadku posiadania zaświadczenia, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 

4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” należy dołączyć 

dokument potwierdzający.  


