Krótki przewodnik
po naborze
Nabór ma dwa etapy: weryfikacja kryteriów społecznych, którą
przeprowadza UM Mińsk Mazowiecki (kroki od 1 do 4) oraz
weryfikacja zdolności czynszowej, którą przeprowadza Inwestor.

Wypełniasz wniosek w internecie.
Dostajesz mailem: formularz wniosku z nadanym numerem (czyli
dane, które wpisałeś przez internet,
w formie gotowego dokumentu)
oraz druki załączników.
Lista załączników jest na str. 14 i 15,
a z ich treścią możesz się zapoznać
na str. 16 - 21.

Wydrukuj formularz oraz
oświadczenia. Formularz
wystarczy tylko podpisać
(czytelnie!). Natomiast
oświadczenia trzeba
wypełnić i podpisać. Nie
masz drukarki? Nie szkodzi.
Druki załączników możesz
pobrać w UM Mińsk Maz.
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Formularz oraz załączniki dostarczasz
(osobiście lub pocztą) do UM Mińsk
Maz. w ciągu 14 dni od daty złożenia
wniosku. Ważne! Koperta musi być zaklejona, z dopiskiem „Mieszkanie Plus”
oraz numerem wniosku.

Czekasz, aż UM Mińsk Maz. sprawdzi wszystkie dokumenty i utworzy
listę osób, które przejdą do drugiego
etapu naboru. Lista Najemców
zostanie wywieszona w Urzędzie.
Uwaga! Urząd ma prawo poprosić
Cię o dodatkowe dokumenty.

Znalazłeś się na liście? Jeśli tak, Inwestor
wyśle Ci maila z linkiem do drugiej części
formularza wniosku. Dotyczy on Twojej sytuacji finansowej. Wypełnij go w ciągu 7 dni.
Poprosimy Cię też o dostarczenie (pocztą, na
adres Inwestora: MDR Mińsk Mazowiecki,
ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa) dokumentów (wyślij je do 31.08.2021r.), których listę
znajdziesz na str. 34 - 37. Uwaga! Inwestor
może Cię poprosić (jeżeli zajdzie taka potrzeba ) o dodatkowe dokumenty.

To już wszystko! Jeżeli pomyślnie przejdziesz
obydwa etapy, znajdziesz się na liście osób
skierowanych do zawarcia umowy najmu.
Opublikujemy ją - w formie zanonimizowanej - na stronie: minskmazowiecki.mdr.pl
Zaprosimy Cię wtedy 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
lejne) nie będą brane pod
uwagę.

Wniosek wypełniasz przez
internet. Możesz to zrobić
tylko od 10 do 31 maja 2021
r. Link do wniosku znajdziesz na stronie:
minskmazowiecki.mdr.
pl oraz minsk-maz.pl
Ustal swoje hasło i wpisz
je do wniosku! Zapamiętaj
je!

Czy mogę złożyć
kilka wniosków?
Nie. Z jednego gospodarstwa domowego może
wpłynąć jeden wniosek.
Drugi wniosek (oraz ko-
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Podstawowym kryterium,
wg którego określimy, czy
z jednego gosp. domowego
wpłynął więcej niż jeden
wniosek, jest PESEL.
W przypadku, gdy numer
PESEL pojawi się w kilku
wnioskach (niezależnie od
miejsca, w którym został wpisany - np. będzie to PESEL innej
osoby niż Wnioskodawca),
kolejne wnioski nie będą
rozpatrywane.

Skąd wezmę druki
załączników
do wniosku?
Na adres mailowy, który
podasz przy składaniu

wniosku przez internet,
wyślemy Ci:
potwierdzenie złożenia
wniosku wraz z jego
numerem,
dane, które wpisałeś
we wniosku - w formie
gotowego, już wypełnionego formularza,
linki do załączników
(zaświadczeń/oświadczeń).
Wydrukuj formularz
i załączniki i czytelnie
podpisz. Jeżeli nie masz
drukarki, wszystkie
dokumenty będziesz mógł
pobrać w UM Mińsk Mazowiecki.

Gdzie i kiedy trzeba
dostarczyć formularz
wniosku i załączniki?
Masz na to 14 dni od dnia
złożenia wniosku. Formularz i pozostałe załączniki
dostarcz do UM Mińsk Maz.
(ul. Konstytucji 3 Maja 1).

Wnioski będą podlegać
ocenie punktowej zgodnie
z kryteriami pierwszeństwa
określonymi w Uchwale
Nr XXIV.227.2020 Rady
Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 9.11.2020 r. w sprawie
przyjęcia „Zasad przeprowadzenia naboru wniosków
o zawarcie umowy najmu,
w tym określenia kryteriów
pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej oraz wysokości obowiązkowej kaucji dla mieszkań
w ramach programu „Mieszkanie Plus” w Mińsku Mazowieckim” (Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 11232) oraz Uchwale
Nr XXVIII.257.2021 Rady
Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 15 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
przyjęcia „Zasad przeprowadzenia naboru wniosków
o zawarcie umowy najmu,
w tym określenia kryteriów
pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej oraz wysokości obowiązkowej kaucji dla mieszkań
w ramach programu „Mieszkanie Plus” w Mińsku Mazowieckim” (Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 2504).
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Dokumenty prześlij
pocztą lub złóż osobiście
w Urzędzie, w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Mieszkanie +” oraz numerem wniosku.
Jeżeli nie dostarczysz pełnego
kompletu dokumentów w tym
terminie (liczy się data stempla
pocztowego lub data osobistego dostarczenia do Urzędu),
Twój wniosek nie zostanie
rozpatrzony.

Jeżeli załączniki nie będą
miały czytelnych pieczęci
/ podpisów, nie weźmiemy
ich pod uwagę.
Kserokopie zaświadczeń
i oświadczeń oraz dokumenty bez wymaganych
pieczęci i podpisów, a także
dokumenty z brakującymi
danymi nie będą brane pod
uwagę podczas weryfikacji
a wniosek pozostanie bez
rozpatrzenia!

6.
Czy mogę poprawić
wniosek?
Nie. Jeżeli chcesz zmienić
dane we wniosku, złóż
pisemne oświadczenie
o wycofaniu wniosku w
UM Mińsk Maz., ul. Konstytucji 3 Maja 1, a następnie złóż nowy wniosek,
najpóźniej do dnia zakończenia naboru wniosków
(31.05.2021).
Wniosek, który zawiera
błędy w danych (np. nieprawidłowe nazwisko,
PESEL, etc.) nie będzie
rozpatrywany.

6

Czy złożenie wniosku o M3 oznacza, że
otrzymam właśnie
takie mieszkanie?
Zaznaczenie typu lokalu
we wniosku (M1, M2,
M3) nie jest gwarancją, że
otrzymasz ten właśnie typ
lokalu. Osoby skierowane
do zawarcia umowy najmu zaprosimy do wyboru
mieszkania wg kolejności
na liście. Jako pierwsze
będą wybierać mieszkanie
te osoby, które otrzymały
najwięcej punktów za kryteria społeczne.

7.
Jaką zdolność
czynszową muszę
mieć np. na 2 pokoje?
Każdy z typów mieszkań
(M1, M2, M3) ma różne
metraże. Np. mieszkanie
2-pokojowe może mieć

tylko 35 albo aż 55 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.

A jeśli nie spełniam żadnego
kryterium pierwszeństwa?

Nadal możesz się starać o mieszkanie. Może się okazać, że część osób,
które otrzymały punkty za kryteria
społeczne, nie przeszła weryfikacji
czynszowej.
W takiej sytuacji zaproponujemy
podpisanie umowy najmu tym,
którzy wprawdzie nie spełniają
kryteriów pierwszeństwa,
ale np. mają „czystą kartę” w BIG
InfoMonitor i KRD.
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8.
Jak złożyć wniosek,
jeśli mam męża /
żonę?
Jeżeli pozostajesz w związku małżeńskim (najwet
jeśli jesteś w trakcie rozwodu), złóż wniosek uwzględniając dane małżonka. Jeżeli w dniu złożenia wniosku
pozostawałaś/łeś w związku małżeńskim, a Twój
wniosek nie uwzględnia
danych i dochodów małżonka, nie zostanie on
rozpatrzony.

9.
Kto i jak sprawdza
mój wniosek?
Na podstawie danych,
które wpiszesz we wniosku, a także dostarczonych
załączników, Urząd przyzna Ci punkty za kryteria
społeczne.
Drugi etap naboru przeprowadzi Inwestor. Badanie to obejmie:

8

weryfikację czynszową
i weryfikację w BIG InfoMonitor oraz KRD - jeżeli zadeklarowałeś wpłatę
kaucji minimalnej,
tylko weryfikację w BIG
InfoMonitor oraz KRD
- jeżeli zadeklarowałeś
wpłatę wyższej kaucji.
Składasz też oświadczenia
dot. Twojej sytuacji
finansowej: dochodów
i zobowiązań.

10.
Skąd będę wiedział,
że prawidłowo
złożyłem dokumenty?
Jeżeli dostarczysz dokumenty: w komplecie
i prawidłowo wypełnione, Urząd zatwierdzi je
i przyśle Ci potwierdzenie
mailem; na adres, który
podałeś we wniosku.
Jeżeli we wniosku będą
braki / błędy lub dokumenty zostaną złożone
po terminie, wniosek nie
zostanie rozpatrzony;
o tym Urząd poinformuje
Cię pismem.

11.
Jeżeli dwie osoby
otrzymają taką samą
liczbę punktów, kto
ma pierwszeństwo?
Jeżeli te osoby złożyły
wniosek o ten sam typ
mieszkania, mają identycz-

ną liczbę punktów
za kryteria społeczne,
i obie przeszły weryfikację
czynszową, decydująca
będzie data i godzina
złożenia wniosku.

12.
Skąd będę wiedział,
czy znalazłem się na
liście?
Po pierwszym etapie
naboru powstanie Lista
Najemców, która zostanie
wywieszona w UM Mińsk
Mazowiecki. Wnioski będą
uszeregowane wg liczby
przyznanych punktów za
kryteria społeczne; od największej do najmniejszej.
Następnie, po drugim
etapie naboru, na stronie:
minskmazowiecki.mdr.pl
opublikujemy listę osób
skierowanych do zawarcia
umowy najmu.
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Twoje
dane

Z kim
zamieszkasz?

Imię (imiona)

Dorośli

Anna Barbara

Nazwisko
Maciejska

Numer PESEL

00000000000

Adres korespondencyjny
ul. Mieszkaniowa 2,
00-000 Miasto

Twój numer telefonu
111 222 333

Liczba osób dorosłych
w Twoim gospodarstwie
domowym:
2

Dane osób dorosłych:

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

Imię
Anna

Nazwisko

Twój adres e-mail

Kluczowska

amaciejska@gmail.com

PESEL

77092584112

tak będzie wyglądał
wniosek, który składasz
przez
internet
w pierwTak będzie
wyglądał
wniosek,
który składasz
internet
szym przez
etapie
naboru

WNIOSEK
w pierwszym etapie naboru.

Dzieci

Liczba osób niepełnoletnich
w Twoim gospodarstwie
domowym:
2
Wpisz numery PESEL osób
niepełnoletnich:

1 18092594115
2 20021787123
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Dokumenty

7.

które składasz
w pierwszym
etapie naboru

Oświadczenie i dokumentacja potwierdzająca utratę budynku jednorodzinnego lub
lokalu mieszkalnego wskutek
działania żywiołu lub katastrofy budowlanej.

Formularz wniosku oraz załączniki dostarcz do UM Mińsk Mazowiecki
w zaklejonej kopercie, z dopiskiem „Mieszkanie Plus” i numerem wniosku. Poniżej lista załączników, a na kolejnych stronach - ich treść.
Na dostarczenie załączników masz 14 dni od daty złożenia wniosku.

1.
Oświadczenie o posiadaniu
Książeczki Mieszkaniowej,
wystawionej do 23.10.1990 r.

2.
Oświadczenie o braku
własności lokalu, budynku.

3.
Oświadczenie, że jesteś najemcą lokalu komunalnego
i zobowiązujesz się do rozwiązania umowy najmu,
opróżnienia lokalu i przeniesienia się do Mieszkania Plus.
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4.
Oświadczenie o wskazaniu,
jako miejsca zamieszkania,
miasta Mińsk Mazowiecki
w zeznaniu podatkowym
za ostatni rok podatkowy.

5.
Oświadczenie dot. osób składających się na gosp. domowe,
tj. osób, które miałyby mieszkać w Mieszkaniu Plus.

6.
Oświadczenie dot. domowników, którzy mają orzeczenie
o niepełnosprawności.

8.

10.

Oświadczenie i dokumentacja potwierdzająca
wywłaszczenie praw
do nieruchomości.

Oświadczenie wnioskodawcy lub osoby zgłoszonej do
wspólnego zamieszkania,
że prowadzi działalność gospodarczą nieprzerwanie
co najmniej od dnia
01.09.2020 r.

9.
Oświadczenie osób, które
ukończyły 25 lat, że: są uczniami bądź studentami lub są
zatrudnione na podstawie
umowy o pracę lub umowy
cywilnoprawnej.

11.
Oświadczenie Wnioskodawcy lub osoby zgłoszonej do
wspólnego zamieszkania;
zakwalifikowanie do najmu
socjalnego lub komunalnego
z zasobu Miasta Mińsk Maz.
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Treść
załączników

które składasz w pierwszym etapie naboru
Jeśli wypełnisz wniosek w internecie, wyślemy Ci mailem załączniki.
Z ich treścią możesz się zapoznać poniżej. Wypełnij je, podpisz i dostarcz
do UM Mińsk Maz. Masz na to 14 dni od daty wypełnienia wniosku.

1.

2.

W związku ze złożonym
wnioskiem o zawarcie umowy najmu lokalu w ramach
Programu „Mieszkanie
Plus” przy ul. Klonowej
w Mińsku Mazowieckim
oświadczam, że posiadam
książeczkę mieszkaniową:

W związku ze złożonym
wnioskiem o zawarcie umowy najmu lokalu w ramach
Programu „Mieszkanie
Plus” przy ul. Klonowej
w Mińsku Mazowieckim
oświadczam, że nie jestem
właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego
lub lokalu mieszkalnego
oraz nie przysługuje mi
spółdzielcze prawo do lokalu, którego przedmiotem
jest lokal mieszkalny
lub dom jednorodzinny.

o numerze: ..................................
(numer książeczki mieszkaniowej)
wydaną przez: ...........................
(nazwa banku, który wystawił
dokument)
z dnia:.............................................
(data wystawienia książeczki
mieszkaniowej)
Oświadczenie składa Wnioskodawca tylko w przypadku, jeżeli posiada
książeczkę mieszkaniową z datą
wystawienia dokumentu do dnia
23.10. 1990 r.
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Oświadczenie składają:
Wnioskodawca oraz wszystkie osoby wskazane we wniosku do wspólnego zamieszkania. W przypadku
osoby małoletniej oświadczenie
składa opiekun ustawowy tej osoby.

Pod oświadczeniem Wnioskodawca i ww. osoby wpisują: imię
i nazwisko, adres zamieszkania
oraz datę, a następnie składają
czytelny podpis.

3.
W związku ze złożonym
wnioskiem o zawarcie
umowy najmu lokalu w ramach Programu „Mieszkanie Plus”przy ul. Klonowej
w Mińsku Mazowieckim
oświadczam, że jestem
najemcą lokalu wchodzącego w skład zasobu miasta
Mińsk Mazowiecki*

i zobowiązuję się do rozwiązania umowy najmu
i opróżnienia tego lokalu
w terminie miesiąca od dnia
zawarcia umowy najmu
mieszkania przez najemcę.
* Proszę wskazać adres lokalu: numer
lokalu, ulicę i numer budynku.

Oświadczenie składa Wnioskodawca lub osoba wskazana we wniosku
do wspólnego zamieszkania.

4.
W związku ze złożonym
wnioskiem o zawarcie
umowy najmu lokalu w
ramach Programu „Mieszkanie Plus” przy ulicy
Klonowej w Mińsku Mazowieckim oświadczam, że
w zeznaniu podatkowym
za ostatni rok podatkowy
wskazałem jako
miejsce zamieszkania miasto
Mińsk Mazowiecki.
Oświadczenie składa
Wnioskodawca lub
osoba wskazana we
wniosku do wspólnego
zamieszkania.

17

Oświadczam, że prowadzę
jednoosobowe gospodarstwo domowe:
tak
nie

skim, małżonek/małżonka
osoby ubiegającej się o
najem będzie współnajemcą zgodnie z art. Art. 6801
§ 1. K.C. „Małżonkowie
są najemcami lokalu bez
względu na istniejące
między nimi stosunki majątkowe, jeżeli nawiązanie
stosunku najmu lokalu
mającego służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych założonej przez nich
rodziny nastąpiło w czasie
trwania małżeństwa”.

Oświadczam, że mieszkam
i prowadzę wspólne gospodarstwo domowe z następującymi osobami:

Stan cywilny Wnioskodawców musi być uregulowany na dzień składania
wniosku.

5.
W związku ze złożonym
wnioskiem o zawarcie
umowy najmu lokalu
w ramach Programu
„Mieszkanie Plus” przy
ul. Klonowej w Mińsku
Mazowieckim:

6.
Należy podać imię, nazwisko, PESEL (jeśli dana
osoba nie ma nadanego
nr PESEL - podaj datę
urodzenia).
Oświadczenie składa
Wnioskodawca.
W przypadku, gdy osoba
ubiegająca się o najem pozostaje w związku małżeń-
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W związku ze złożonym
wnioskiem o zawarcie
umowy najmu lokalu
w ramach Programu
„Mieszkanie Plus” przy
ul. Klonowej w Mińsku
Mazowieckim oświadczam,
że w skład gospodarstwa
domowego wchodzi:
osoba do 16 roku
życia legitymująca się
orzeczeniem o niepeł-

nosprawności określonym w ustawie z dnia
27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2019 r. poz.
1172 z późn.zm.)
i/lub:
osoba powyżej 16
roku życia legitymująca się orzeczeniem o
znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności
określonym w ustawie
z dnia 27 sierpnia 1997
r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.
U. z 2019 r. poz. 1172
z późn. zm.).

Załączniki muszą
być: w oryginale
(nie xero!), czytelne
i muszą mieć wszystkie
wymagane pieczęcie
i podpisy.
Instrukcję z podpowiedziami, jak
wypełnić załączniki
znajdziesz w internetowym generatorze
wniosków.

Załączam dokumentację:
Orzeczenie o niepełnosprawności / stopniu
niepełnosprawności.

Oświadczenie składa Wnioskodawca.
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7.

8.

W związku ze złożonym
wnioskiem o zawarcie
umowy najmu lokalu
w ramach Programu
„Mieszkanie Plus” przy
ul. Klonowej w Mińsku
Mazowieckim oświadczam, że byłem w przeszłości właścicielem budynku
mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego lub przysługiwało
mi w przeszłości spółdzielcze prawo do lokalu, którego przedmiotem był
lokal mieszkalny lub dom
jednorodzinny, lecz wskutek działania żywiołu lub
katastrofy budowlanej
utraciłem ten budynek
lub lokal.

W związku ze złożonym
wnioskiem o zawarcie
umowy najmu lokalu
w ramach Programu
„Mieszkanie Plus” przy
ul. Klonowej w Mińsku
Mazowieckim oświadczam, że podlegałem
wywłaszczeniu praw do
nieruchomości obejmującej budynek mieszkalny
lub budynek o funkcji mieszanej, obejmującej
funkcję mieszkaniową.

Adres nieruchomości:
ulica, nr budynku / mieszkania,
miejscowość.
Załączam dokumentację:

Oświadczenie składa Wnioskodawca.
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Adres nieruchomości:
ulica, nr budynku / mieszkania,
miejscowość.
Załączam dokumentację:

Oświadczenie składa Wnioskodawca lub osoba wskazana we
wniosku do wspólnego zamieszkania. W przypadku osoby małoletniej oświadczenie składa opiekun
ustawowy tej osoby.

9.
W związku ze złożonym
wnioskiem o zawarcie
umowy najmu lokalu
w ramach Programu
„Mieszkanie Plus” przy
ul. Klonowej w Mińsku
Mazowieckim oświadczam, że jestem uczniem
bądź studentem lub jestem zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub
umowy cywilnoprawnej.
Oświadczenie składa Wnioskodawca (jeżeli ukończył 25 lat) oraz
wszystkie pozostałe osoby wskazane we wniosku do wspólnego
zamieszkania, które ukończyły 25
lat.
Pod oświadczeniem Wnioskodawca i ww. osoby wpisują: imię
i nazwisko, adres zamieszkania
oraz datę, a następnie składają
czytelny podpis.

10.
W związku ze złożonym
wnioskiem o zawarcie
umowy najmu lokalu
w ramach Programu
„Mieszkanie Plus” przy
ul. Klonowej w Mińsku
Mazowieckim oświad-

czam, że prowadzę działalność gospodarczą pod
nr NIP......, nieprzerwanie co najmniej od dnia
01.09.2020 r.
Oświadczenie składa Wnioskodawca lub pełnoletnia osoba
wskazana we wniosku do wspólnego zamieszkania. Za osobę prowadzącą działalność gosp. uważa
się osobę, której wpis figuruje
w CEiDG.

11.
W związku ze złożonym
wnioskiem o zawarcie
umowy najmu lokalu
w ramach Programu
„Mieszkanie Plus” przy
ul. Klonowej w Mińsku
Mazowieckim oświadczam, że jestem umieszczony na liście osób
zakwalifikowanych do najmu lokali mieszkalnych,
w tym najmu socjalnego
lokali, z zasobu miasta
Mińsk Mazowiecki.
Oświadczenie składa Wnioskodawca lub pełnoletnia osoba
wskazana we wniosku do wspólnego zamieszkania.
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M1

od 26 do 40 m

2

M2

od 35 do 55 m

Wybór typu mieszkania nie jest
gwarancją jego otrzymania. Przydział mieszkań dokonywany jest na
podstawie listy z punktacją, ustalonej na podstawie Uchwały Rady
Miasta. Pierwszeństwo przy wyborze mieszkań będą miały osoby,
które uzyskają najwięcej punktów
za kryteria społeczne. Jest również
uzależniony od wyniku weryfikacji
czynszowej (czyli od tego, czy jesteś
w stanie opłacać czynsz, rachunki),
a także od wyniku badania w BIG
InfoMonitor oraz KRD.
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2

M3

od 49 do 67 m2

Typ
mieszkania
Ile pokoi chcesz
wynająć? Zaznacz!

Kaucja
Wysokość kaucji a dokumenty, których będziemy od Ciebie oczekiwać

Jeżeli chcesz wpłacić
kaucję minimalną, poprosimy Cię o:
oświadczenie o wysokości dochodów i zobowiązań finansowych,
a także o dokumenty,
które potwierdzają
te dane. Lista tych dokumentów znajduje się
na str. 34 - 37.
Jeżeli możesz wpłacić
wyższą kaucję, poprosimy Cię jedynie o oświadczenie dot. dochodów
i zobowiązań (str. 37).
Pełną informację o
wszystkich obowiązkowych dokumentach,
które należy złożyć, znajdziesz na str. 33 - 37.

Masz dwie
możliwości:
A. Możesz wpłacić
kaucję minimalną.
W Mińsku Maz. jest
to 2-krotność minimalnego wynagrodzenia
za pracę. Uwaga!
Kaucja ta nie może
wynieść więcej niż
3-krotność miesięcznego czynszu.
lub:
B. Możesz wpłacić
kaucję wyższą, a więc
w wysokości 4-krotnego wynagrodzenia za
pracę. Maksymalnie
będzie to 6-cio krotność
miesięcznego czynszu.
Wysokość wynagrodzenia
za pracę ustala się na podstawie przepisów ustawy z
dnia 10 października 2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę: Dz. U.
z 2002 Nr 200 poz. 1679,
w wysokości obowiązującej
w chwili zawarcia umowy
najmu.
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Jak obliczyć
średni dochód?

Dochody

Weź pod uwagę:
•
•

Czym jest dochód?

Podaj średni dochód netto
wszystkich członków
gospodarstwa domowego
z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc składania wniosku, czyli: dochody z pracy, świadczenia
ZUS, emerytury i renty,
stypendia itp. Uwaga!
Tutaj nie podawaj
świadczeń socjalnych!

•
•

Osoba

Źródło dochodu

Kwota netto

Osoba 1

Umowa o pracę

3000

Osoba 2

Umowa o dzieło

2500

Osoba 3

Emerytura

1500

dodaj pozycję

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

Średnia suma
dochodów:
7000
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Dochód netto (czyli „na rękę”) z 3 miesięcy
Dochód wszystkich członków gosp. domowego

To mogą być Twoje zarobki, emerytura, renta, etc.
Uwaga! To nie są świadczenia socjalne (np. 500+)

Przy obliczaniu średniej
uwzględnij dochód z ostatnich trzech miesięcy.
Czyli: jeżeli dane finansowe
podajesz w sierpniu, oblicz
średnią dochodów z: maja,
czerwca, lipca. Do dochodu
wlicz stałe dodatki do pensji, np.:
miesięczne premie zawarte w umowie i wypłacone
(jeśli premia jest wypłacana 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).
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Przykład
jak obliczyć
średni dochód

Weź pod uwagę tylko te osoby, które będą tworzyć gospodarstwo
domowe już w Twoim nowym Mieszkaniu Plus. Załóżmy,
że w nowym lokalu planują zamieszkać:
•
•
•

Babcia i Dziadek
Beata i jej mąż Krzysiek
dzieci: studentka Ania i przedszkolak Bartuś.

BABCIA		

emerytura = 1600 zł

DZIADEK		

emerytura = 1400 zł

BEATA			

umowa o pracę = 3000 zł

KRZYSIEK		

umowa zlecenie = 3200 zł

ANIA			

stypendium naukowe = 600 zł

A zatem zazwyczaj mają = 9 800 zł miesięcznie.
Ponieważ znaleźli się na Liście Najemców, Inwestor poprosił ich
w sierpniu o dostarczenie dokumentów do weryfikacji finansowej.
Muszą więc wziąć pod uwagę dochód z: maja, czerwca i lipca. Jak
powinni obliczyć średnią?
Beata w maju dostała kwartalną premię: 3000 zł. Natomiast Krzysiek
w maju dostał dodatkowe zlecenie na 1600 zł, za to w lipcu zarobił tylko 2600 zł. Aby obliczyć średni dochód miesięczny z 3 miesięcy, wzięli
więc pod uwagę:
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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
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Dodatkowe
świadczenia
Podaj średnią miesięczną kwotę dodatkowych świadczeń z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc składania wniosku (alimenty, świadczenia socjalne, 500+, itp.).

Osoba

Źródło dochodu

Osoba 1

świadczenie 500+

1500

Osoba 2

alimenty

1200

Kwota

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

Średnia suma
dodatkowych
dochodów

Zobowiązania
(wydatki)
Tutaj podaj łączną kwotę
zobowiązań wszystkich
członków gospodarstwa
domowego:
1600
Wpisz, jaką kwotę wydajecie - wszyscy
razem - co miesiąc z tytułu, np.:
•
alimentów,
•
rat kredytowych,
•
rachunków telefonicznych,
•
rachunków za internet,
•
rat pożyczkowych.

2700
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Załączniki
do weryfikacji
czynszowej
Jeżeli znajdziesz się na Liście
Najemców, Inwestor wyśle Ci
maila z linkiem do drugiej części
formularza wniosku. Dotyczy
on Twojej sytuacji finansowej.
Wypełnij go w ciągu 7 dni.

Weryfikacja czynszowa
odbywa się dopiero
w drugim etapie
naboru!
Przeprowadza ją Inwestor. W pierwszym etapie dostarczasz tylko te
załączniki, które
dotyczą kryteriów
pierwszeństwa .
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Otrzymasz też mailem formularze dokumentów do weryfikacji
czynszowej. Wypełnij je, podpisz
i wyślij na adres Inwestora:
MDR Mińsk Mazowiecki,
ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa (przyjmujemy je do
31.08.2021; liczy się data stempla pocztowego) w zamkniętej
kopercie z dopiskiem „Mieszkanie Plus”.
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).
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Załączniki
obowiązkowe
Skadają je wszyscy. Bez tych dokumentów Twój
wniosek nie będzie brany pod uwagę w drugim
etapie naboru.

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

Pełnomocnictwa dla
Inwestora do weryfikacji finansowej
Jest to pełnomocnictwo do uzyskiwania informacji o Wnioskodawcy
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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:
w upoważnieniu do weryfikacji w KRD wpisz zarówno
PESEL, jak i NIP (osoby fizyczne wpisują tylko PESEL),
upoważnienie do weryfikacji
w BIG InfoMonitor wypełnij
dwukrotnie: raz, jako osoba
fizyczna i drugi raz: jako
przedsiębiorca.

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

Załączniki, które składasz,
jeżeli zadeklarowałeś
wpłatę minimalnej kaucji.
Jeżeli jesteś
pracownikiem
zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu
i zarobkach

bankowe potwierdzenie
wpływu wynagrodzenia
za ostatnie 3 m-ce
udokumentowane dochody
z innych źródeł (jeśli posiadasz), np. alimenty
decyzja administracyjna
o przyznaniu 500+ lub bankowe potwierdzenie wpływu
500+ za 3 ostatnie m-ce

Jeżeli się uczysz

np. jesteś studentem
lub doktorantem

zaświadczenie lub decyzja
o przyznanym stypendium
(socjalnym, naukowym, doktoranckim, za wybitne osiągnięcia, etc.)
udokumentowane dochody
z innych źródeł (jeśli posiadasz), np. renta rodzinna
decyzja administracyjna
o przyznaniu 500+ lub bankowe potwierdzenie wpływu
500+ za 3 ostatnie m-ce
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RYCZAŁT:

Jeżeli prowadzisz
działalność gospodarczą
zaświadczenie o niezaleganiu 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 potwierdzenie
wpływu 500+ za 3 ostatnie m-ce.
W zależności od wybranej
formy opodatkowania:
ZASADY OGÓLNE:
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PIT-28 za ostatni rok (2
pierwsze strony)

KARTA
PODATKOWA:
decyzja Urzędu Skarbowego o przyznaniu karty
podatkowej z określoną
wysokością należnego
podatku

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

Załącznik nr 1

Oświadczenie o
dochodach i stałych
zobowiązaniach.

Jeżeli jesteś
rolnikiem

tj. prowadzisz działalność rolniczą
zwykłą lub specjalną

Jeżeli masz prawo
do świadczeń:

emerytalnych, rentowych, zasiłków
macierzyńskich, zasiłków rodzinnych, zasiłków wychowawczych lub
innych

decyzja organu wypłacającego świadczenie
lub:

Możesz wpłacić wyższą kaucję? Składasz
tylko te załączniki:

aktualna decyzja
o wysokości przyznawanych dopłat
zaświadczenie z US o
uzyskanych dochodach
netto za poprzedni rok
zaświadczenie o niezaleganiu z: US, KRUS
i Urzędu Gminy

dane finansowe z księgi
przychodów i rozchodów (KPiR) za poprzedni zamknięty rok

bankowe potwierdzenie transakcji wpływu
za 3 ostanie m-ce lub
przekazy pocztowe z 3
ostatnich m-cy

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

dane finansowe narastająco z księgi przychodów i rozchodów za
okres bieżący

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

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

Załącznik nr 2

Deklaracja wpłaty
kaucji.

Załącznik nr 3

Upoważnienie
do weryfikacji w
BIG InfoMonitor
wszystkich osób
pełnoletnich, które
wejdą w skład gosp.
domowego w nowym mieszkaniu.

Załącznik nr 4

Upoważnienie do
weryfikacji w KRD
wszystkich osób
pełnoletnich, które
wejdą w skład gosp.
domowego w nowym mieszkaniu.
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Umowa najmu
i pozostałe formalności

Lista osób skierowanych do podpisania umowy najmu,
w formie zanonimizowanej, zostanie zamieszczona na stronie
internetowej minsk-maz.pl
oraz na stronie: minskmazowiecki.mdr.pl

Najemca będzie zobowiązany w terminie 14 dni od daty
zawarcia umowy najmu do:

Umowa o najem
instytucjonalny
Wnioskodawcom proponujemy umowę o najem
na okres 24 miesięcy.

Wpłaty kaucji zabezpieczającej umowę najmu
(w wysokości, jaką zadeklarował wnioskując
o mieszkanie) za dany
lokal.

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

Dostarczenia oświadczenia najemcy w
formie aktu notarialnego, w którym najemca
poddaje się egzekucji
i zobowiązuje się do
opróżnienia i wydania
lokalu używanego na
podstawie umowy naj-
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mu instytucjonalnego
w terminie wskazanym
oraz przyjmuje do wiadomości, że prawo do
lokalu socjalnego ani
pomieszczenia tymczasowego 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).
Zawarcie umowy
ubezpieczenia OC
jeśli ubezpiecza się
samodzielnie (jeśli
przystępujesz do ubezpieczenia grupowego,
deklarację wypełniasz
przy odbiorze lokalu).

Mieszkanie może być
przekazane Najemcy tylko
wówczas, gdy zostały dopełnione wszystkie formalności:
kaucja została zaksięgowana na rachunku
inwestora,
Najemca złożył
oświadczenia dot. poddania się egzekucji,
Najemca posiada
ubezpieczenie.

Protokół
zdawczo-odbiorczy
mieszkania
Inwestor przekazuje Najemcy mieszkanie na podstawie spisanego protokołu
zdawczo-odbiorczego.
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minskmazowiecki.mdr.pl
Infolinia: 22 703 43 49
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