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Poczekaj, aż Urząd Miasta sprawdzi wszystkie 
dokumenty i utworzy listę osób, które przejdą do 
drugiego etapu naboru, polegającego na weryfika-
cji czynszowej. Uwaga! Urząd ma prawo poprosić 
Cię o dodatkowe dokumenty. 

Jeżeli przejdziesz pierwszy etap, wy-
ślemy Ci maila z linkiem do formula-
rza na temat Twojej sytuacji finanso-
wej. Wypełnij go w ciągu 7 dni. 
Poprosimy Cię też o dostarczenie 
(pocztą, na adres Inwestora: MDR 
Łowicz Sp. z o.o., ul. Przeskok 2, 
00-032 Warszawa, w zamkniętej 
kopercie z dopiskiem „Mieszkanie 
Plus”) dokumentów, których listę 
znajdziesz na str. 27 - 33. Wyślij je 
w ciągu 21 dni od daty otrzymania 
tej prośby (decyduje data stempla 
pocztowego). Te dokumenty będzie 
można też umieścić w skrzynce 
podawczej w UM Łowicz. 

Uwaga! Inwestor może Cię poprosić - jeżeli 
zajdzie taka potrzeba - o dodatkowe dokumenty.

Krótki przewodnik 
po naborze 

Wypełnij wniosek w internecie, przez stronę:
lowicz.mdr.pl lub lowicz.eu/pl 
Możesz to zrobić tylko w dniach: 7 - 30 czerwca 
2021r. Potem otrzymasz mailem: formularz wnio-
sku z nadanym numerem (czyli dane, które wpisa-
łeś przez internet, w formie  gotowego dokumentu) 
oraz załączniki. Lista załączników jest na str. 12 i 13.

Formularz wniosku (wydrukowany i czytel-
nie podpisany) oraz załączniki (wypełnione i 

czytelnie podpisane) dostarcz do UM Łowicz 
(Plac Stary Rynek 1, 99 - 400 Łowicz) - osobiście, 

pocztą lub kurierem - w ciągu 30 dni od złoże-
nia wniosku. Druki załączników będzie można 

także pobrać w UM Łowicz. 

Ważne! Koperta musi być zaklejona, z dopiskiem 
„Mieszkanie Plus” oraz numerem wniosku. 

Nadal możesz się starać 
o mieszkanie! Może się 

okazać, że część osób, 
które otrzymały punkty 

za kryteria społeczne, 
nie przejdzie weryfikacji 

czynszowej. W takiej 
sytuacji zaproponujemy 

podpisanie umowy 
najmu tym, którzy 

wprawdzie nie speł-
niają kryteriów pierw-

szeństwa, ale np. mają 
„czystą kartę” w BIG 
InfoMonitor i KRD. 

A jeśli nie spełniam 
żadnego kryterium 

pierwszeństwa?  

To nieprawda, że przy 
staraniu się o  mieszka-
nie z rynkowego filaru 
rządowego programu, 

obowiązują limity 
zarobków.  Limity obo-

wiązują tylko  wówczas, 
gdy starasz się o dopłaty

do czynszu!  Więcej: 
mplus.pl 

Czy są limity 
zarobków dla osób 

wnioskujących 
o mieszkanie?  

To już wszystko! Jeżeli pomyślnie 
przejdziesz oba etapy, numer Two-
jego wniosku znajdzie się na Osta-
tecznej Liście Najemców. O Twoim 
miejscu na liście powiadomimy 
Cię mailem.  Zaprosimy Cię też do 
wyboru mieszkania. Pamiętaj, że jako 
pierwsze będą wybierać mieszkanie 
te osoby, które dostały najwięcej 
punktów za kryteria społeczne. 
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Najważniejsze 
zasady

Link do wniosku znajdziesz 
na stronie: lowicz.mdr.pl 
oraz lowicz.eu/pl 
Wypełnisz go tylko w 
dniach: od 7 do 30 czerwca 
2021 r. 

Ustal swoje hasło i wpisz je 
do wniosku! Zapamiętaj je!  
Potrzebujesz pomocy? 
Zadzwoń do UM Łowicz 
i umów się na spotkanie. 

Czy mogę złożyć 
kilka wniosków?

Gdzie i kiedy trzeba 
dostarczyć formularz 
wniosku i załączniki?
Masz na to 30 dni od dnia 
złożenia wniosku. Formu-
larz i pozostałe załączniki 
dostarcz do Urzędu Miasta. 
Dokumenty prześlij pocztą 
lub złóż osobiście w Urzę-
dzie (Plac Stary Rynek 1, 99 
- 400 Łowicz), w zamknię-
tej kopercie z dopiskiem: 
„Mieszkanie Plus” oraz 
numerem wniosku.

Gdzie znajdę 
formularz wniosku?

Czy mogę poprawić 
wniosek? 
Nie. Złóż pisemne oświad-
czenie o wycofaniu wniosku 
i wyślij je do UM Łowicz. 
Urząd powiadomi Cię o 
przyjęciu tego oświadcze-
nia. Jak tylko je otrzymasz, 
złóż nowy wniosek (otrzy-
ma on nowy numer). 
Uwaga! Weźmiemy pod 
uwagę datę złożenia tego 
drugiego wniosku. 

Nie. Z jednego gospodar-
stwa domowego może 
wpłynąć jeden wniosek. 

Jeżeli numer PESEL którejkol-
wiek z osób w gospodarstwie 
domowym pojawi się w kilku 
wnioskach (niezależnie, czy 
będą to np. małoletnie dzieci), 
kolejne wnioski nie będą 
rozpatrywane.

Urząd Miasta przyzna 
Ci punkty za  kryteria 
pierwszeństwa,  okre-
ślone w Uchwale Nr 
XXVIII/251/2020 Rady 
Miejskiej w Łowiczu 
z dnia 29 października 
2020 r. oraz Uchwale Nr 
XXXII/279/2021 Rady 
Miejskiej w Łowiczu z dnia 
25 lutego 2021 w sprawie 
przyjęcia „w sprawie zasad 
przeprowadzania naboru 
wniosków o zawarcie 
umowy najmu, w tym 

Kto i jak sprawdza 
mój wniosek?  

określenia kryteriów pierw-
szeństwa, zasad przepro-
wadzania oceny punktowej 
oraz wysokość obowiąz-
kowej kaucji w budynkach 
mieszkalnych w ramach 
programu „Mieszkanie 
Plus” w Łowiczu” (Dz. Urz. 
Woj. Łódzkiego. poz. 6166; 
Dz. Urz. Woj. Łódzkiego. 
poz. 1306).

Jeżeli zakwalifikujesz się do 
drugiego etapu, skontaktu-
jemy się z Tobą. Inwestor 
poprosi Cię o wypełnienie 
formularza oraz dostarcze-
nie dokumentów dot. Twojej 
sytuacji finansowej. Ten dru-
gi etap to tzw. weryfikacja 
czynszowa. Obejmuje on:

weryfikację czynszową 
i weryfikację w BIG 
InfoMonitor  oraz KRD 
- jeżeli zadeklarowałeś 
wpłatę kaucji minimal-
nej,

tylko weryfikację w BIG 
InfoMonitor oraz KRD 
- jeżeli zadeklarowałeś 
wpłatę wyższej kaucji. 
Składasz też oświadcze-
nia dot. Twojej sytuacji 
finansowej: dochodów 
i zobowiązań. 
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Skąd będę wiedział, 
że prawidłowo 
złożyłem dokumenty?
Jeżeli dostarczysz doku-
menty: w komplecie oraz 
prawidłowo wypełnione, 
Urząd zatwierdzi je i przyśle 
Ci potwierdzenie mailem; 
na adres, który podałeś we 
wniosku.  Jeżeli we wniosku 
będą braki,  zostaniesz we-
zwany do ich uzpełnienia. 
W takiej sytuacji Urząd 
skontaktuje się z Tobą 
telefonicznie lub mailem. 

Jeżeli te osoby złożyły 
wniosek o ten sam typ 
mieszkania, mają identycz-
ną liczbę punktów za kryte-
ria społeczne, a obie prze-
szły weryfikację czynszową, 
decydująca będzie data 
i godzina złożenia wniosku.

Jeżeli dwie osoby 
otrzymają taką samą 

Skąd będę wiedział, 
czy znalazłem się na 
Ostatecznej Liście 
Najemców?  
Po drugim etapie naboru 
powstanie Ostateczna Lista 
Najemców. Opublikujemy 
ją (w formie zanonimizowa-
nej) na stronie: lowicz.mdr.pl 
Otrzymasz też mailową in-
formację o Twoim miejscu 
na liście. 
Osoby z Ostatecznej Listy 
Najemców będą zaprasza-
ne do wyboru lokalu wg 
kolejności na liście. Jako 
pierwsze będą wybierać 
mieszkanie te osoby, które 
otrzymały najwięcej punk-
tów za kryteria społeczne. 

Jeżeli Twój numer na Osta-
tecznej Liście Najemców 
przekroczy liczbę dostęp-
nych lokali, znajdziesz się na 
Liście Rezerwowej. Jeżeli 
zostaną nam wolne lokale, 
damy Ci znać. 

Jeżeli nie znalazłem 
się na liście, czy mam 
szansę na mieszkanie?  

zawiera błędy lub braki 
w danych (np. nieprawi-
dłowe nazwisko, PESEL, 
etc.),

nie dostarczysz załącz-
ników w terminie lub 
załączniki nie będą 
miały czytelnych pieczęci 
/ podpisów. 

Twój wniosek nie zosta-
nie rozpatrzony, jeżeli: 

Jaką zdolność 
czynszową muszę 
mieć np. na 2 pokoje? 
Każdy z typów mieszkań 
(M1, M2, M3, M4) ma różne 
metraże. Np. mieszkanie 
3-pokojowe może mieć 
tylko 44 albo aż 63 m2. 
Te mieszkania będą więc 
miały zupełnie inny czynsz. 
Na podstawie danych o 
Twojej sytuacji finansowej 
będziemy w stanie ocenić, 
na jaki metraż możesz sobie 
pozwolić - i damy Ci znać, 
z jakiej puli mieszkań 
możesz wybierać.

Czynsz w Łowiczu wyniesie śred-
nio: 27,20 zł/mkw. plus zaliczka 
na koszty eksploatacji 5,5 zł/
mkw.  Będziesz też płacić swoje 
indywidualne rachunki.

Nie. Jeżeli np. wnioskowałeś 
o M3, a okaże się, że na ten 
typ mieszkania mamy wię-
cej chętnych niż mieszkań, 
możemy zaproponować Ci 
np. M2 albo M4 (o ile masz 
wystarczającą zdolność 
czynszową). 

Czy złożenie wnio-
sku o M3 oznacza, że 
otrzymam właśnie 
takie mieszkanie?

Jak wypełnić formu-
larz w drugim etapie 
naboru, jeśli mam 
męża /żonę? 
Jeżeli pozostajesz w związ-
ku małżeńskim (najwet 
jeśli jesteś w trakcie roz-
wodu), wypełnij formularz 
dot. Twojej sytuacji finan-
sowej, uwzględniając dane 
małżonka. Jeżeli w dniu 
złożenia wniosku pozosta-
wałaś/łeś w związku mał-
żeńskim,  a Twój formularz 
nie uwzględnia danych 
i dochodów małżonka, nie 
zostanie on rozpatrzony. 

liczbę punktów,  kto 
ma pierwszeństwo?
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Anna Barbara
Imię (imiona) 

Maciejska
Nazwisko

00000000000
Numer PESEL

ul. Mieszkaniowa 2, 
00-000 Miasto

Adres korespondencyjny:

panna / kawaler 
zamężna / żonaty 
wdowa / wdowiec

rozwiedziona / rozwiedziony

111 222 333
Twój numer telefonu

amaciejska@gmail.com
Twój adres e-mail

Liczba osób dorosłych w Two-
im przyszłym gosp. domowym:

Liczba osób niepełnoletnich 
w Twoim przyszłym gosp. 
domowym: 

2

2

Tu wpisz dane pozostałych osób 
dorosłych (poza Tobą), które będą 
mieszkać w nowym mieszkaniu: 

Imię

Nazwisko

PESEL

Anna

Kluczowska

77092584112

Dane osób dorosłych:

Dane dzieci:
Wpisz numery PESEL osób 
niepełnoletnich:

1
2

Dorośli

Dzieci

18092594115
20021787123

Stan cywilny

Tak będzie wyglądał wniosek, 
który składasz przez internet 
w pierwszym etapie naboru.  

Twoje
dane

Z kim
zamieszkasz 
w nowym 
mieszkaniu?

https://bit.ly/3d8Qy6S
https://bit.ly/3d8Qy6S
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które składasz w pierwszym 
etapie naboru

Dokumenty

Formularz wniosku oraz załączniki dostarcz do UM Łowicz w ciągu 
30 dni od złożenia wniosku przez internet, w zaklejonej kopercie 
z dopiskiem „Mieszkanie Plus” i numerem wniosku. Możesz je 
wysłać pocztą (liczy się data stempla pocztowego) lub wrzucić do 
skrzynki podawczej w Urzędzie. Poniżej lista załączników:  

Oświadczenie Wniosko-
dawcy o wspólnym go-
spodarstwie domowym 
- czyli oświadczenie, z kim 
będziesz mieszkał w swoim 
nowym mieszkaniu. Jest to 
załącznik obowiązkowy. 
Uwaga! Składają go również 
single! 

Oświadczenie osób z orze-
czeniem niepełnospraw-
ności lub o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności, wraz 
z kopią orzeczenia o niepeł-
nosprawności. 

Oświadczenie o rozlicza-
niu podatku dochodowe-
go w Urzędzie Skarbowym 
w Łowiczu. Jeżeli rozli-
czasz podatek w Łowiczu, 
dołącz do oświadczenia: 

Urzędowe Potwierdzenie 
Odbioru (UPO) czyli  
potwierdzenie złożenia 
rocznego zeznania podat-
kowego za 2020 r.  lub: 

Zaświadczenie z Urzędu 
Skarbowego w Łowiczu 
o złożeniu rocznego 
zeznania podatkowego 
za 2020r.  od wszystkich 
osób rozliczających się  
z podatku w Łowiczu, 
wchodzących w skład go-
spodarstwa domowego.

Oświadczenie o braku 
własności lokalu, budynku.

Oświadczenie Wnio-
skodawcy,  że w skład 
gospodarstwa domowe-
go wchodzi co najmniej 
jedna osoba, która posiada 
wkład oszczędnościowy 
zgromadzony na rachunku 
bankowym na cele miesz-
kaniowe, którego imienny 
dowód stanowi książeczka 
mieszkaniowa wystawio-
na z datą do dnia 23 paź-
dziernika 1990 r.

Oświadczenie potwierdza-
jące spełnianie kryteriów 
pierwszeństwa, wynika-
jących z uchwały Rady 
Miejskiej w Łowiczu.
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Książeczka 
Mieszkaniowa

Za posiadanie wkładu oszczęd-
nościowego na książeczce 
mieszkaniowej (wystawionej 
do 23.10.1990r.) otrzymasz 3 
punkty. Dlaczego jeszcze warto 
zarejestrować książeczkę?

W tym roku zmieniła się 
ustawa z dnia 30 listopada 
1995 r. o pomocy państwa 
w spłacie niektórych kre-
dytów mieszkaniowych, 
udzielaniu premii gwaran-
cyjnych oraz refundacji 
bankom wypłaconych 
premii gwarancyjnych (z 
późn. zm.). Zmiany doty-
czą obowiązku rejestracji 
książeczek i uprawnień do 
premii gwarancyjnej.

Zarejestruj książeczkę!

Zrób to w banku, który ją 
wystawił. Jeśli książeczka 
została wystawiona przez 

PKO Bank Polski, możesz 
to zrobić w dowolnym 
oddziale. Idąc do banku, weź 
książeczkę ze sobą.  

Pospiesz się! 

Książeczkę warto zareje-
strować jak najszybciej. Od 
tego zależy, kiedy będziesz 
mógł ją zlikwidować i uzy-
skać pieniądze! 

Jeżeli nie zrobisz tego do 
31.12.2022, będziesz mógł 
się ubiegać o wypłatę pre-
mii gwarancyjnej dopiero 
od 1 stycznia kolejnego 
roku po dacie jej rejestracji 
(np. książeczkę mieszkanio-
wą zarejestrowaną w 2023 r. 
będzie można zlikwidować 
od 1 stycznia 2024 r.).  

Kiedy można się ubiegać 
o wypłatę  premii 
gwarancyjnej ?

Pieniądze możesz przezna-
czyć na następujące cele:

– kanalizacyjnej w lokalu 
mieszkalnym lub domu jedno-
rodzinnym,

poniesienie wydatków na 
termomodernizację w lokalu 
mieszkalnym lub domu 
jednorodzinnym (co najmniej 
6 tys. zł),

ponoszenie opłaty z tytułu 
przekształcenia prawa użyt-
kowania wieczystego gruntu 
w prawo własności przez co 
najmniej 5 lat,

zakup lub zamiana lokalu 
mieszkalnego lub domu 
jednorodzinnego, w ramach 
współwłasności w częściach 
ułamkowych,

zakup spółdzielczego własno-
ściowego prawa do lokalu 
mieszkalnego lub domu 
jednorodzinnego w spółdziel-
ni mieszkaniowej w częściach 
ułamkowych.

W dwóch ostatnich 
przypadkach udział 
musi wynieść co naj-
mniej ¼.

Więcej informacji 
na stronie: www.pkobp.pl

zapłatę części ceny lokalu 
mieszkalnego (ponad 3% war-
tości odtworzeniowej lokalu) 
- na podstawie umowy najmu 
instytucjonalnego z dojściem 
do własności,

montaż, wymianę lub mo-
dernizację instalacji gazo-
wej, elektrycznej lub wodno 

Ponieważ często pytacie nas przez Infolinię 
22 703 43 49, czym jest wkład oszczędnościowy, 
zamieszczamy tu krótki informator. 

Wyjątkiem są sytuacje, 
gdy czynność uprawnia-
jąca do wypłaty premii 

gwarancyjnej miała 
miejsce przed 1 stycznia 
2023 r., ale sam wniosek 

został złożony już w 2023 
roku – wtedy książeczkę 
można zlikwidować w 

tym samym roku (o ile nie 
upłynął ustawowy termin 

90 dni).
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które składasz w pierwszym 
etapie naboru

Oświadczenia

Oświadczam, że mieszkam 
i prowadzę wspólne gospo-
darstwo domowe z nastę-
pującymi osobami (należy 
podać imię, nazwisko, 
PESEL, stan cywilny oraz 
stopień pokrewieństwa):

Gospodarstwo 
domowe

imię i nazwisko:

stan cywilny:

PESEL:

stopień pokrewieństwa:

Podajesz dane wszystkich 
osób w gosp. domowym. 

W oświadczeniu wpisz też 
swoje dane, jako Wniosko-
dawcy. Pamiętaj, że:  

opcji: kawaler, panna, 
żonaty, zamężna, wdo-
wiec, wdowa, rozwie-
dziony, rozwiedziona.

Jeżeli jesteś w związ-
ku małżeńskim, to 
Twój/Twoja małżo-
nek/małżonka będzie 
współnajemcą zgod-
nie z art. Art. 6801 § 1. 
K.c. „Małżonkowie są 
najemcami lokalu bez 
względu na istniejące 
między nimi stosun-
ki majątkowe, jeżeli 
nawiązanie stosunku 
najmu lokalu mającego 
służyć zaspokojeniu 
potrzeb mieszkanio-
wych założonej przez 
nich rodziny nastąpiło 
w czasie trwania mał-
żeństwa”.

Stan cywilny Wnio-
skodawców musi być 
uregulowany na dzień 
składania wniosku.

Podając swój stan 
cywilny należy wpisać 
jedną z wymienionych 

Oświadczam, że w skład 
gospodarstwa domowego 
wchodzi osoba która legity-
muje się:

Niepełnosprawność

orzeczeniem o znacznym 
lub umiarkowanym stop-
niu niepełnosprawności 
– dotyczy osób po 16 r.ż.

orzeczeniem o niepeł-
nosprawności - dotyczy 
osób do 16 r.ż.

W tym oświadczeniu trze-
ba będzie także: 

wpisać imię i nazwisko 
osoby z niepełnospraw-
nością, 

zaznaczyć, które orzecze-
nie jej dotyczy: o znacz-
nym / umiarkowanym 
stopniu niepełnospraw-
ności czy orzeczenie o 
niepełnosprawności,

podać: datę wydania orze-
czenia,  organ wydający 
orzeczenie i oznaczenie 
sygnatury sprawy oraz 
okres na jaki orzeczenie 
zostało wydane. 

Oświadczam, że w skład 
gospodarstwa domowego 
wchodzi osoba, która rozli-
czyła się z podatku docho-
dowego (złożyła roczne 
zeznanie podatkowe za 
2020r.) do Urzędu Skarbo-
wego w Łowiczu:

tak
nie

Liczba osób, które rozlicza-
ją się z podatku dochodo-
wego w Urzędzie Skarbo-
wym w Łowiczu:

1
2 lub więcej

Do oświadczenia dołączam 
(do wyboru jedna z opcji):

Zaświadczenie z właści-
wego Urzędu Skarbowe-
go w Łowiczu o złożeniu 
rocznego zeznania 
podatkowego za 2020r. 
do Urzędu Skarbowego 
w Łowiczu - ……… szt.

Urzędowe Poświad-
czenie Odbioru (UPO) 
- potwierdzenie złoże-
nia rocznego zeznania 
podatkowego za 2020r. 
do Urzędu Skarbowego 
w Łowiczu- ……… szt.

Podatki
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Oświadczam, że żadna oso-
ba wchodząca w skład go-
spodarstwa domowego na 
dzień złożenia wniosku nie 
jest właścicielem lub współ-
właścicielem budynku 
mieszkalnego jednorodzin-
nego, oraz nie jest właścicie-
lem lokalu mieszkalnego.

Oświadczam również, że 
żadnej z osób wchodzą-
cych w skład gospodarstwa 
domowego nie przysługuje 
spółdzielcze własnościowe 
prawo do lokalu mieszkal-
nego, jak również nie przy-
sługuje spółdzielcze wła-
snościowe prawo do domu 
jednorodzinnego oraz żad-
na osoba wchodząca w skład 
gospodarstwa domowego 
nie jest właścicielem lub 
współwłaścicielem budyn-
ku, w którym w przypadku 
zniesienia współwłasności 
udział obejmowałby co 
najmniej jeden lokal miesz-
kalny.

Własność 
lokalu/budynku

Jeżeli chociaż jedna osoba z Two-
jego gospodarstwa domowego jest 
właścicielem lokalu / budynku, nie 
składaj tego oświadczenia!

Oświadczam, że w skład 
gospodarstwa domowego 
wchodzi osoba, która:

Pozostałe kryteria
pierwszeństwa

samotnie wychowuje 
dziecko

Przez dziecko należy rozumieć 
osobę, która nie ukończyła 18 
roku życia, pozostająca pod 
władzą rodzicielską, bądź 
opieką prawną wnioskodawcy 
i wspólnie z nią zamieszkującą.

jest najemcą lokalu wcho-
dzącego w skład mieszka-
niowego zasobu gminy

Najemca ten zobowiązuje się 
do rozwiązania umowy najmu 
i opróżnienia tego lokalu w 
terminie miesiąca od dnia 
zawarcia umowy najmu.

ma status repatrianta 
lub Kartę Polaka, o której 
mowa w ustawie z dnia 7 
września 2007 r. o Karcie 
Polaka (Dz.U. z 2019 r. poz. 
1598)

była w przeszłości właści-
cielem budynku mieszkal-
nego jednorodzinnego lub 
lokalu mieszkalnego lub 
przysługiwało jej spół-
dzielcze własnościowe 
prawo do lokalu, którego 
przedmiotem był lokal 
mieszkalny lub dom jed-
norodzinny, lecz w skutek 
działania żywiołu lub kata-
strofy budowlanej utraciła 
ten budynek lub lokal

złożyła w Urzędzie 
Miejskim w Łowiczu 
oświadczenie o woli 
ubiegania się o mieszka-
nie w ramach programu 
„Mieszkanie Plus” do dnia 
31.10.2020 r.

gospodarstwo domowe 
tworzy rodzina pełniąca 
funkcję rodziny zastęp-
czej lub rodzinnego domu 
dziecka

w skład gospodarstwa 
domowego wchodzi co 
najmniej jedna osoba, 
która opuściła rodzinę 
zastępczą, rodzinny dom 
dziecka lub placówkę 
opiekuńczo - wychowaw-
czą

przeniesie swoje centrum 
życiowe z innej miejsco-
wości do miasta Łowicza

Oświadczam, że posiadam 
książeczkę mieszkaniową:

o numerze:

wydaną przez bank:

data wystawienia książeczki:

Oświadczenie składa osoba ubie-
gająca się o najem tylko w przy-
padku jeżeli posiada książeczkę 
mieszkaniową z datą wystawienia 
dokumentu do dnia 23 październi-
ka 1990r.

Książeczka 
Mieszkaniowa

Zaznacz te, które Cię dotyczą!
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33 do 45 m2 44 do 63 m2

M2 M3M1
27 m2

Ile pokoi chcesz 
wynająć? Zaznacz!

Typ 
mieszkania

62 do 79 m2

M4
Jeżeli chcesz wpłacić ka-
ucję minimalną, poprosi-
my Cię o: oświadczenie 
o wysokości dochodów 
i zobowiązań,  a także 
dokumenty, które potwier-
dzają te dane.  Lista tych 
dokumentów znajduje się 
na str. 27 - 32. 

Jeżeli możesz wpłacić 
wyższą kaucję, poprosimy 
Cię jedynie o oświadcze-
nie dot. przychodów 
i wydatków (str. 33).  

Informację o dokumen-
tach obowiązkowych dla 
wszystkich znajdziesz na 
str. 29.

Kaucja

Masz dwie 
możliwości: 

A. Możesz zadeklaro-
wać kaucję minimalną: 
3-krotność miesięczne-
go czynszu. 

lub: 

B. Możesz zadeklaro-
wać kaucję wyższą, 
a więc 6-cio krotność 
miesięcznego czynszu.  

Wysokość kaucji a dokumenty, 
których będziemy od Ciebie oczekiwać

Jeżeli zakwalifikujesz się do 
drugiego etapu, wyślemy Ci 
formularz dotyczący Twojej 
sytuacji finansowej. 

Zaznacz w nim, ile pokoi chcesz 
wynająć. Pamiętaj, że wybór 
typu mieszkania nie jest gwa-
rancją, że zaproponujemy Ci 
ten właśnie typ lokalu. 
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A zatem zazwyczaj mają = 9 800 zł miesięcznie. Ponieważ znaleźli się 
na Liście Najemców,  Inwestor poprosił ich np. w sierpniu o  dostar-
czenie dokumentów do weryfikacji czynszowej/finansowej.  Muszą 
więc wziąć pod uwagę dochód z: maja, czerwca i lipca.  Jak powinni 
obliczyć średnią? Beata w maju dostała kwartalną premię: 3000 zł. Na-
tomiast  Krzysiek w maju dostał dodatkowe zlecenie na 1600 zł, za to w 
czerwcu  zarobił tylko 2600 zł. Aby obliczyć średni dochód miesięczny 
z 3 miesięcy, wzięli więc pod uwagę:

BABCIA                           emerytura = 1600 zł

DZIADEK                       emerytura = 1400 zł

BEATA   umowa o pracę = 3000 zł 
              +1000 zł (1/3 premii kwartalnej)

KRZYSIEK     umowa zlecenie =  3 533 zł (jest    
   to średnia z zarobków Krzyśka, 
   które wyniosły: 3200 zł + 4800 zł + 2600 zł)

ANIA       stypendium naukowe = 600 zł 

Średnia z dochodów = 11 133 zł / m-c

BABCIA emerytura = 1600 zł

DZIADEK emerytura = 1400 zł

BEATA  umowa o pracę = 3000 zł

KRZYSIEK umowa zlecenie = 3200 zł 

ANIA  stypendium = 600 zł 

Podaj średni dochód netto 
wszystkich członków 
gospodarstwa domowego 
z trzech miesięcy poprze-
dzających miesiąc, w któ-
rym Inwestor poprosił Cię 
o dane dot. Twojej sytuacji 
finansowej, czyli: 
dochody z pracy, świadcze-
nia ZUS, emerytury i renty, 
stypendia itp. Uwaga! 
Tutaj nie podawaj 
świadczeń socjalnych!

Dochody

Osoba 1
Osoba

Osoba 2

Umowa o pracę

Umowa o dzieło

Źródło dochodu
3000
2500

Kwota netto

Po kliknięciu przycisku 
„dodaj pozycję” możesz 
wpisać kolejne osoby. 

dodaj pozycję

7000

Średnia suma 
dochodów:

Osoba 3 Emerytura 1500

miesięczne premie zawar-
te w umowie i wypłacone 
(jeśli premia jest wypłaca-
na kwartalnie – wpisz 1/3 
wypłaconej kwoty, jeśli 
co pół roku – wpisz 1/6 
wypłaconej kwoty), 

dodatki funkcyjne etc. 
Nie wliczaj takich nagród 
lub premii, które były 
okazjonalne. 

Do dochodu wlicz stałe 
dodatki do pensji, np.:

Weź pod uwagę tylko te osoby, które będą 
tworzyć gospodarstwo domowe już w Two-
im nowym Mieszkaniu Plus. Załóżmy, 
że w nowym lokalu planują zamieszkać: 
 
• Babcia i Dziadek 
• Beata i jej mąż Krzysiek 
• dzieci: studentka Ania i przedszkolak 

Bartuś. 
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Wpisz, jaką kwotę wydajecie - wszy-
scy razem - co miesiąc z tytułu, np.: 

1600 zł

Tutaj podaj łączną kwotę 
zobowiązań wszystkich 
członków gospodarstwa 
domowego, np.: 

Zobowiązania 
(wydatki)

Podaj średnią miesięcz-
ną kwotę dodatkowych 
świadczeń z trzech miesię-
cy poprzedzających mie-
siąc,  w którym Inwestor 

Dodatkowe 
świadczenia

Osoba 1

Osoba

Osoba 2

świadczenie 500+

alimenty 

Źródło dochodu

Po kliknięciu przycisku 
„dodaj pozycję” możesz 
wpisać kolejne osoby. 

Dodaj pozycję

Średnia suma 
dodatkowych 

dochodów

2700

1500

1200

Kwota

poprosił Cię o dane dot. 
Twojej sytuacji finansowej 
(alimenty, świadczenia 
socjalne, 500+, itp.).

Załączniki 
do weryfikacji 
czynszowej 

Jeżeli przejdziesz pierwszy etap, 
wyślemy Ci maila z linkiem do 
formularza dot. Twojej sytuacji 
finansowej. Wypełnij go w ciągu 
7 dni. 

Otrzymasz też mailem formu-
larze dokumentów - wypełnij 
je, podpisz i wyślij na adres 
Inwestora: MDR Łowicz, ul. 
Przeskok 2, 00-032 Warszawa 
(przyjmujemy je w ciągu 21 dni 
od daty, w której otrzymasz tę 
prośbę od Inwestora; liczy się 
data stempla pocztowego) w 
zamkniętej kopercie z dopiskiem 
„Mieszkanie Plus”. Możesz je też 
wrzucić do skrzynki podawczej 
w UM Łowicz.

Wszystkie dokumenty, które 
składasz w drugiem etapie, 
muszą być w oryginale. Wyjątek 
stanowią dwie pierwsze  strony 
PIT-28; jeśli składałeś je do 
urzędu osobiście,  wystarczy xero 
(koniecznie z pieczątką urzędu). 

Weryfikacja czynszowa 
odbywa się dopiero 

w drugim etapie 
naboru! 

Przeprowadza ją Inwe-
stor. W pierwszym 

etapie dostarczasz tyl-
ko te załączniki, które 

dotyczą kryteriów 
pierwszeństwa . 

alimentów, 
rat kredytowych, 
rachunków telefonicznych, 
rachunków za internet, 
rat pożyczkowych. 
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Załączniki 
obowiązkowe

Oświadczenie o wspólnym 
gospodarstwie domowym 
Jeżeli Twoje gospodarstwo 
w nowym mieszkaniu będzie 
obejmowało: Ciebie, Twoją 
żonę i dwoje dzieci oraz bab-
cię, musisz oświadczyć, że te 
właśnie osoby będą prowadzić 
jedno, wspólne gospodarstwo 
domowe. 

Pełnomocnictwa 
dla Inwestora do weryfi-
kacji finansowej 
Jest to pełnomocnictwo do 
uzyskiwania informacji o 
Wnioskodawcy oraz osobach 
zgłoszonych do wspólnego 
zamieszkiwania, w  Biurze 
Informacji Gospodarczej 
InfoMonitor S.A. oraz KRD 
(takiego pełnomocnictwa 
muszą udzielić wszystkie 

osoby pełnoletnie zgłoszone do 
wspólnego zamieszkiwania). 

Jeżeli prowadzisz działalność 
gospodarczą: 

Oświadczenie o dochodach 
i zobowiązaniach 

Deklaracja wpłaty kaucji
Jest to deklaracja, którą opcję 
kaucji wybierasz: tę minimalną 
czy tę wyższą.

Skadają je wszyscy. Bez tych dokumentów Twój 
wniosek nie będzie brany pod uwagę w drugim 
etapie naboru. 

w upoważnieniu do 
weryfikacji w KRD wpisz 
zarówno PESEL, jak i NIP 
(osoby fizyczne wpisują 
tylko PESEL), 

upoważnienie do weryfi-
kacji w BIG InfoMonitor 
wypełnij dwukrotnie: raz, 
jako osoba fizyczna i dru-
gi raz: jako przedsiębiorca. 
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Jeżeli jesteś 
pracownikiem

zaświadczenie od pra-
codawcy o zatrudnie-
niu i zarobkach 

Jeżeli się uczysz

np. jesteś studentem 
lub doktorantem

zaświadczenie lub 
decyzja o przyznanym 
stypendium (socjal-
nym, naukowym, dok-
toranckim, za wybitne 
osiągnięcia, etc.)

udokumentowane do-
chody z innych źródeł 
(jeśli posiadasz), np. 
renta rodzinna

decyzja administracyj-
na o przyznaniu 500+ 
lub bankowe potwier-
dzenie wpływu 500+ 
za 3 ostatnie m-ce

które składasz, jeżeli chcesz 
wpłacić kaucję 3-miesięczną

bankowe potwierdze-
nie wpływu wynagro-
dzenia za ostatnie 3 
m-ce

udokumentowane do-
chody z innych źródeł 
(jeśli posiadasz), np. 
alimenty

decyzja administracyj-
na o przyznaniu 500+ 
lub bankowe potwier-
dzenie wpływu 500+ 
za 3 ostatnie m-ce

Załączniki 

ZASADY OGÓLNE:

dane finansowe z księgi 
przychodów i rozcho-
dów (KPiR) za po-
przedni zamknięty rok

dane finansowe nara-
stająco z księgi przy-

Jeżeli prowadzisz 
działalność gospodarczą 

zaświadczenie o nie-
zaleganiu w opłacaniu 
składek ZUS  

zaświadczenie z US                         
o niezaleganiu z zapłatą 
podatków

udokumentowane 
dochody z innych źródeł 
(jeśli posiadasz), np. 
alimenty

decyzja administracyjna 
o przyznaniu 500+ lub 
bankowe potwierdze-
nie wpływu 500+ za 3 
ostatnie m-ce

chodów i rozchodów 
za okres bieżący

RYCZAŁT: 
PIT-28 za ostatni rok 
(2 pierwsze strony)

KARTA 
PODATKOWA: 
decyzja Urzędu Skar-
bowego o przyznaniu 
karty podatkowej z 
określoną wysokością 
należnego podatku

W zależności od wybranej 
formy opodatkowania:

Jeżeli masz prawo 
do świadczeń:

emerytalnych, rentowych, zasiłków 
macierzyńskich, zasiłków rodzin-
nych, zasiłków wychowawczych lub 
innych

decyzja organu wypła-
cającego świadczenie 

lub:  

bankowe potwierdze-
nie transakcji wpływu 
za 3 ostanie m-ce lub 
przekazy pocztowe 
z 3 ostatnich m-cy
udokumentowane 
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Jeżeli jesteś 
rolnikiem

aktualna decyzja 
o wysokości przyzna-
wanych dopłat

zaświadczenie z US o 
uzyskanych dochodach 
netto za poprzedni rok

zaświadczenie o nieza-
leganiu z: US, KRUS 
i Urzędu Gminy

udokumentowane do-
chody z innych źródeł 
(jeśli posiadasz), np. 
alimenty

decyzja administracyj-
na o przyznaniu 500+ 
lub bankowe potwier-
dzenie wpływu 500+ 
za 3 ostatnie m-ce

tj. prowadzisz działalność 
rolniczą zwykłą lub specjalną

dochody z innych źródeł 
(jeśli posiadasz), np. 
alimenty

Możesz wpłacić 
wyższą kaucję? 
Składasz tylko 

te załączniki: 

Załącznik nr 1 
Oświadczenie o 
dochodach i stałych 
zobowiązaniach. 

Załącznik nr 2
Deklaracja wpłaty 
kaucji.

Załącznik nr 3
Upoważnienie do 
weryfikacji w BIG 
InfoMonitor wszyst-
kich osób pełnolet-
nich, które wejdą 
w skład gosp. do-
mowego w nowym 
mieszkaniu.

Załącznik nr 4
Upoważnienie do 
weryfikacji w KRD 
wszystkich osób 
pełnoletnich, które 
wejdą w skład gosp. 
domowego w no-
wym mieszkaniu.
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Wnioskodawcom propo-
nujemy umowę o najem 
na okres 24 miesięcy.

Jest to umowa najmu 
instytucjonalnego w 
rozumieniu art. 19 f 
ustawy z dnia 21 czerwca 
2001r. o ochronie praw 
lokatorów, mieszkanio-
wym zasobie gminy i o 
zmianie Kodeksu Cywil-
nego. 

Umowa o najem 
instytucjonalny

Umowa najmu  
i pozostałe formalności

Ostateczna Lista Najemców, w formie 
zanonimizowanej, zostanie zamieszczona na stronie 

internetowej lowicz.mdr.pl

Najemca będzie zobowiąza-
ny w terminie 14 dni od  daty 
zawarcia umowy najmu do:

Wpłaty kaucji zabezpie-
czającej umowę najmu 
(w wysokości, jaką za-
deklarował wnioskując 
o mieszkanie) za dany 
lokal.

Dostarczenia oświad-
czenia najemcy w 
formie aktu notarialne-
go, w którym najemca 
poddaje się egzekucji 
i zobowiązuje się do 
opróżnienia i wydania 
lokalu używanego na 
podstawie umowy naj-
mu  instytucjonalnego 

w terminie wskazanym 
oraz przyjmuje do wia-
domości, że prawo do 
lokalu socjalnego ani 
pomieszczenia tymcza-
sowego nie przysługuje 
(zgodnie z art. 19 f ust. 3 
ustawy z dnia 21 czerwca 
2001r. o ochronie praw 
lokatorów, mieszkaniowym 
zasobie gminy i o zmianie 
Kodeksu Cywilnego). 

Zawarcia umowy 
ubezpieczenia OC 
jeśli ubezpiecza się 
samodzielnie (jeśli 
przystępujesz do ubez-
pieczenia grupowego, 
deklarację wypełniasz 
przy odbiorze lokalu).

Protokół 
zdawczo-odbiorczy

mieszkania
Inwestor przekazuje Na-
jemcy mieszkanie na pod-
stawie protokołu zdawczo-
-odbiorczego. Mieszkanie 
może być przekazane Na-
jemcy tylko wówczas, gdy 
zostały dopełnione wszyst-
kie formalności:

kaucja została zaksię-
gowana na rachunku 
inwestora, 

Najemca złożył oświad-
czenia dot. poddania się 
egzekucji, 

Najemca posiada ubez-
pieczenie.

Pierwsza umowa jest zawsze 
umową o najem instytucjo-
nalny na 24 m-ce. Jest to czas 
potrzebny na formalności w 
Sądzie Wieczystoksięgowym, 
związane z wyodrębnieniem lo-
kali i założeniem dla nich Ksiąg 
Wieczystych. W tym czasie pro-
cedowana jest także kwestia 
najmu z dojściem do własności 
(w skrócie: „z DDW”). 

Z uwagi na procedury, wg 
których jesteśmy zobowią-
zani działać przy realizacji 
rynkowej części rządowego 
programu, nie możemy już 
teraz zaoferować opcji DDW. 
Dopiero po zakończeniu reali-
zacji inwestycji i rozliczeniu jej 
kosztów, możemy przystąpić 
do prac związanych z DDW 
(w tym: skalkulowania spłat 
wartości lokalu, które są wli-
czane do czynszu przy umowie 
z dojściem do własności). Kiedy 
opcja DDW będzie już dostęp-
na, poinformujemy Cię o tym. 

O Twoim miejscu na liście powiadomimy Cię także mailem. 
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lowicz.mdr.pl
Infolinia: 22 703 43 49


