
Załącznik nr 3 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

w zakresie pomocy na cele mieszkaniowe 

 

Wykaz oświadczeń  

wymaganych łącznie z wnioskiem przy udzielaniu pomocy na cele mieszkaniowe 

z funduszu świadczeń socjalnych 

 

Przy ubieganiu się o pożyczkę należy przedstawić oświadczenia z celem wykorzystania 

pożyczki na realizację pomocy na cele mieszkaniowe wskazane w §9 regulaminu 

oraz o posiadanym tytule prawnym do zajmowania lokalu, budynku, działki lub posiadanym 

tytule prawnym do użytkowania lokalu, budynku bądź gruntu: 

1. Punkt 1,2 i 3: 

1) oświadczenie o budowie lokalu mieszkalnego w domu wielorodzinnym, 

2) oświadczenie o budowie domu jednorodzinnego, 

3) oświadczenie o nadbudowie i rozbudowie budynku mieszkalnego. 

Powyższe oświadczenia powinny zawierać następujące informacje: 

1) czy wnioskodawca posiada pozwolenie na budowę lub rozbudowę lokalu mieszkalnego/ 

domu, 

2) czy wnioskodawca posiada akt własności działki lub jej części, 

3) informacje nt. kwoty kosztorysu budowlanego, 

4) informacje o stopniu zaawansowania robót, 

5) informacje o dokumencie potwierdzającym prawo własności domu, działki lub innego 

dokumentu potwierdzającego prawo do korzystania z nieruchomości. 

 

2. Punkt 4 - oświadczenie o zakupie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnym. 

W oświadczeniu powinien zostać wskazany nr aktu notarialnego lub umowy 

potwierdzającej zakup mieszkania lub domu jednorodzinnego. 

3. Punkt 5- oświadczenie o dostosowaniu pomieszczeń niemieszkalnych na lokal 

mieszkalny.   Oświadczenie powinno zawierać informacje o zezwoleniu na zmianę formy 

użytkowania, dokumentu potwierdzającego prawo własności tego lokalu oraz kwotę 

kosztorysu przebudowy pomieszczeń.     

4. Punkt 6- oświadczenie o przystosowaniu mieszkania lub domu do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. Oświadczenie powinno zawierać informacje o kwocie kosztorysu 

wraz z kosztem przystosowania pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych, dokumencie 

poświadczającym prawo własności do lokalu. 

5. Punkt 7 - oświadczenie o uzupełnieniu wkładu budowlanego w spółdzielni 

mieszkaniowej. 

6.  Punkt 8 - oświadczenie o wykupie zajmowanego lokalu na własność. Oświadczenie 

powinno zawierać informacje o akcie notarialnym lub umowie potwierdzającej wykup 

mieszkania na własność.  



7. Punkt 9 - oświadczenie o remoncie lokalu mieszkalnego lub remontu domu.  

Oświadczenie powinno zawierać informacje o dokumencie potwierdzającym prawo 

własności mieszkania lub domu albo innego dokumentu potwierdzającego prawo do 

korzystania z mieszkania. 

8. Pracownik ubiegający się o pożyczkę na cele mieszkaniowe może zostać wezwany 

do okazania do wglądu dokumentów potwierdzających prawo własności nieruchomości 

lub innego dokumentu potwierdzającego prawo do korzystania z nieruchomości.  

 

 


