nabór:
31.05. - 20.06.2021

Krótki przewodnik
po naborze
Wypełnij wniosek w internecie. Nabór wniosków rozpocznie się o godz. 12 w dniu 31 maja
i potrwa do godz. 15 w dniu 20 czerwca 2021r.
Jeżeli wniosek został złożony prawidłowo,
otrzymasz mailem potwierdzenie oraz numer
wniosku.

Dostarcz do Urzędu Miasta Krakowa
(Rynek Podgórski 1, 30 – 533 Kraków) dokumenty, których listę znajdziesz na stronach:
14 i 15. Możesz to zrobić osobiście, pocztą
lub kurierem - w ciągu 60 dni od złożenia
wniosku. Ważne! Koperta musi być zaklejona, z dopiskiem „Mieszkanie Plus”
oraz numerem wniosku.

Czekasz, aż Urząd Miasta Krakowa sprawdzi
wszystkie dokumenty i utworzy listę osób,
które przejdą do drugiego etapu naboru, czyli
weryfikacji czynszowej.
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A jeśli nie spełniam
żadnego kryterium
pierwszeństwa?
Jeżeli przejdziesz pierwszy etap,
wyślemy Ci mailem formularz
dot. Twojej sytuacji finansowej.
Wypełnij go w ciągu 7 dni. Poprosimy Cię też o dostarczenie
dokumentów, których listę znajdziesz na str. 29 - 33 (w ciągu 21
dni od daty otrzymania tej prośby
od Inwestora) na adres, który
prześlemy Ci mailem.Uwaga!
Inwestor może Cię poprosić,
jeżeli zajdzie taka potrzeba,
o dodatkowe dokumenty.

Jeżeli pomyślnie przejdziesz
oba etapy, numer Twojego wniosku znajdzie się na Ostatecznej
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.

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 spełniają
kryteriów pierwszeństwa, ale np. mają
„czystą kartę” w BIG
InfoMonitor czy KRD.

Czy są limity
zarobków dla osób
wnioskujących
o mieszkanie?
To nieprawda, że przy
staraniu się o mieszkanie z rynkowego filaru
rządowego programu,
obowiązują limity zarobków. Limity obowiązują
tylko wówczas, gdy
starasz się o dopłaty do
czynszu!
Więcej: mplus.pl
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Najważniejsze
zasady

Gdzie znajdę
formularz wniosku?

Czy mogę złożyć
kilka wniosków?

Link do wniosku znajdziesz na stronie:
krakow.mdr.pl oraz
krakow.pl (zakładka:
Biznes). Możesz go wypełnić od godz. 12 w dniu 31
maja do godz. 15 w dniu 20
czerwca 2021r.

Nie. Z jednego gospodarstwa domowego może
wpłynąć jeden wniosek.

Ustal swoje hasło i wpisz
je do wniosku! Zapamiętaj je!
Potrzebujesz pomocy?
Zadzwoń do UM Krakowa
i umów się na spotkanie:
tel. 12 616 82 04. Pracownicy Urzędu udostępnią Ci
stanowisko komputerowe
i pomogą w wypełnieniu
wniosku.
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Jeżeli numer PESEL którejkolwiek z osób w gospodarstwie
domowym pojawi się w kilku
wnioskach (niezależnie, czy
będą to np. małoletnie dzieci),
kolejne wnioski nie będą rozpatrywane.

Gdzie i kiedy trzeba
dostarczyć dokumenty dot. kryteriów
pierwszeństwa?
Masz 60 dni od daty złożenia wniosku na prze-

kazanie do UM Krakowa
niezbędnych dokumentów
(ich listę znajdziesz na str.
14 i 15).
Uwaga! Liczy się data
wpływu dokumentów!
Dokumenty, które wpłyną po terminie, nie będą
brane pod uwagę. Prześlij
je pocztą /kurierem lub
złóż osobiście w Urzędzie
(Rynek Podgórski 1, 30 –
533 Kraków), w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Mieszkanie Plus” oraz
numerem wniosku.

Czy mogę poprawić
wniosek?
Nie. Złóż pisemne oświadczenie o wycofaniu wniosku i wyślij je na adres UM
Krakowa pocztą: Rynek
Podgórski 1, 30 – 533 Kraków lub mailem:
ml.umk@um.krakow.pl
Urząd powiadomi Cię
o przyjęciu tego oświadczenia. Jak tylko je otrzymasz, złóż nowy wniosek
(otrzyma on nowy numer).
Uwaga! Weźmiemy pod

uwagę datę złożenia tego
drugiego wniosku.

Jeżeli dwie osoby
otrzymają taką samą
liczbę punktów, kto
ma pierwszeństwo?
Jeżeli te osoby złożyły
wniosek o ten sam typ
mieszkania, mają identyczną liczbę punktów za
kryteria społeczne, a także
obie przeszły weryfikację
czynszową, decydująca
będzie data i godzina
złożenia wniosku.

Uwaga!
Jeżeli Twój wniosek będzie
zawierał nieprawdziwe
dane, pozostanie bez
rozpatrzenia.
Otrzymasz punkty tylko za
te kryteria społeczne, które
potwierdzisz dostarczając
odpowiednie dokumenty
(ich listę znajdziesz na str.
14 i 15) do UM Krakowa,
w ciągu 60 dni od daty
złożenia wniosku.
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Skąd będę wiedział,
że prawidłowo
złożyłem dokumenty?
Jeżeli dostarczysz dokumenty w terminie i prawidłowo (tzn. oświadczenia
będą zgodne z prawdą,
a zaświadczenia będą w
oryginale lub w formie
odpisu lub potwierdzonej
notarialnie kopii), Urząd
przyśle Ci potwierdzenie
mailem - na adres, który
podałeś we wniosku.
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Pamiętaj! Punkty otrzymasz tylko za te kryteria,
których spełnienie zostało
prawidłowo udokumentowane!

7.
Kto i jak sprawdza
mój wniosek?
UM Krakowa przyzna Ci
punkty za kryteria pierwszeństwa, określone w
uchwale Nr XLII/1149/20
Rady Miasta Krakowa z
dnia 8 lipca 2020 roku w
sprawie zasad przeprowa-

dzenia naboru wniosków o
zawarcie umowy najmu, w
tym określenia kryteriów
pierwszeństwa, zasad przeprowadzenia oceny punktowej oraz maksymalnej
wysokości obowiązkowej
kaucji w ramach programu
„Mieszkanie na Start” w
Krakowie (Dz. Urz. Woj.
Małop. z 16.07.2020 r., poz.
4794 z późn. zm.).
Po pierwszym etapie
naboru powstanie lista
osób zakwalifikowanych
do drugiego etapu. Jeżeli
znajdziesz się na tej liście,
Inwestor skontaktuje się

z Tobą. Drugi etap polega
na weryfikacji zdolności
czynszowej na wybrany
typ lokalu. Badanie to obejmuje:
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.
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dochodów małżonka, nie
zostanie on rozpatrzony.

Jaką zdolność
czynszową muszę
mieć np. na 2 pokoje?

Skąd będę wiedział,
czy pomyślnie przeszedłem drugi etap
naboru?

Każdy z typów mieszkań
(M1, M2, M3, M4) ma różne metraże. Np. mieszkanie
2-pokojowe może mieć
tylko 32 albo aż 46,5 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.

Czy złożenie wniosku o M3 oznacza, że
otrzymam właśnie
takie mieszkanie?
Nie. Jeżeli np. wnioskowałeś o M3, a okaże się, że na
ten typ mieszkania mamy
więcej chętnych niż mieszkań, możemy zaproponować Ci np. M2 albo M4
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(o ile masz wystarczającą
zdolność czynszową).

Jak wypełnić formularz w drugim etapie
naboru, jeśli mam
męża /żonę?

Po zakończeniu drugiego
etapu naboru powstanie
Ostateczna Lista Najemców.
Informację o Twoim miejscu na liście otrzymasz
mailem. Jeżeli Twój numer
miejsca na Ostatecznej

Liście Najemców przekroczy liczbę dostępnych lokali, znajdziesz się na Liście
Rezerwowej.
Najemcy z Listy Rezerwowej będą mogli podpisać
umowę najmu w kolejności wynikającej z Ostatecznej Listy Najemców; o ile
Inwestor będzie posiadał
wolny lokal.
Jeżeli nie posiadasz
adresu e-mail, Inwestor
skontaktuje się z Tobą
telefonicznie.
Jeżeli nie posiadasz
również własnego
telefonu, podaj telefon
grzecznościowy.

Jeżeli pozostajesz w
związku małżeńskim (nawet jeśli jesteś w trakcie
rozwodu), wypełnij ten
formularz uwzględniając
dane małżonka.
Jeżeli w dniu złożenia
formularza pozostawałaś/
łeś w związku małżeńskim, a Twój formularz nie
uwzględnia danych oraz
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Twoje
dane
Imię (imiona)
Anna Barbara

Nazwisko
Maciejska

Numer PESEL
00000000000

Stan cywilny
panna / kawaler
zamężna / żonaty
wdowa / wdowiec
rozwiedziona / rozwiedziony

Adres korespondencyjny:
ul. Mieszkaniowa 2,
00-000 Miasto

Twój numer telefonu

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

111 222 333

Twój adres e-mail
amaciejska@gmail.com

Z kim
zamieszkasz
w nowym
mieszkaniu?
Dorośli
Liczba osób dorosłych w Twoim przyszłym gosp. domowym:
2

Dane osób dorosłych:

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

Imię
Anna

Nazwisko
Kluczowska

PESEL
77092584112

Dzieci

Liczba osób niepełnoletnich
w Twoim przyszłym gosp.
domowym:
2
Dane dzieci:
Wpisz numery PESEL osób niepełnoletnich:

1 18092594115
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2 20021787123
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Dokumenty

które składasz w pierwszym
etapie naboru

Dostarcz je do UM Krakowa w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Mieszkanie Plus” i numerem wniosku. Masz na to 60 dni od daty złożenia
wniosku przez internet. Upewnij się, że w kopercie są wszystkie potrzebne
dokumenty! Dokumenty powinny być składane w oryginałach, odpisach
lub notarialnie poświadczonych kopiach. Chcesz odzyskać oryginały po
zakończonej weryfikacji punktowej? Dołącz do dokumentów taki wniosek.

Jeżeli nie jesteś zameldowany w Krakowie, musisz
złożyć dokumenty, które
pozwolą nam ustalić daty
urodzenia wszystkich osób
ujętych we wniosku. Jakich
dokumentów oczekujemy?
To mogą być notarialnie poświadczone kopie dowodu
osobistego lub paszportu,
odpis aktu urodzenia, zaś
dla cudzoziemców, którzy
nie posiadają nr PESEL: np.
poświadczona notarialnie
karta pobytu.

Absolwenci uczelni
(w rozumieniu art. 77

14

ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
20.07.2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce),
do ukończenia 35 roku życia, składają dyplom ukończenia uczelni wyższej.

Jeżeli Ty lub inna osoba
zgłoszona we wniosku
jest niepełnosprawna,
dostarczasz orzeczenie
o niepełnosprawności.
W przypadku osób po 16
r.ż. ważny jest jej stopień,
więc złóż właściwe orzeczenie: o znacznym lub
umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności.

Pamiętaj!
Repatrianci składają decyzję właściwego Wojewody
w spr. nadania statusu
Repatrianta.

Podatnicy, którzy rozliczają
się w Krakowie, składają:
Urzędowe Potwierdzenie
Odbioru (UPO); potwierdzenie złożenia rocznego
zeznania podatkowego za
poprzedni rok podatkowy,
lub:
Zaświadczenie z Urzędu
Skarbowego w Krako-wie
o złożeniu rocznego
zeznania podatkowego za
poprzedni rok
podatkowy.

O kolejności na
liście, w przypadku
takiej samej liczby
punktów, decyduje data i godzina
złożenia wniosku,
a nie data złożenia
dokumentów.

Posiadacze książeczek
mieszkaniowych (wystawionych do 23.10.1990 r.),
składają zaświadczenie o
wysokości zgromadzonego
na niej wkładu oszczędnościowego. Takie zaświadczenie uzyskasz w Banku
PKO lub innym banku,
który wystawił książeczkę.
więcej o książeczce na str. 16 i 17
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Książeczka
Mieszkaniowa

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

W tym roku zmieniła się
ustawa z dnia 30 listopada
1995 r. o pomocy państwa
w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych,
udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji
bankom wypłaconych
premii gwarancyjnych (z
późn. zm.). Zmiany dotyczą 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 jego dowolnym
oddziale. Idąc do banku, weź
książeczkę ze sobą.

Pospiesz się!
Książeczkę warto zarejestrować jak najszybciej. Od
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tego zależy, kiedy będziesz
mógł ją zlikwidować i uzyskać pieniądze!
Jeżeli nie zrobisz tego do
31.12.2022, będziesz mógł
się ubiegać o wypłatę premii gwarancyjnej dopiero
od 1 stycznia kolejnego
roku po dacie jej rejestracji
(np. książeczkę mieszkaniową zarejestrowaną w 2023 r.
będzie można zlikwidować
od 1 stycznia 2024 r.).

Kiedy można się ubiegać
o wypłatę premii
gwarancyjnej ?
Pieniądze możesz przeznaczyć na następujące cele:
zapłatę części ceny lokalu
mieszkalnego (ponad 3% wartości odtworzeniowej lokalu)
- na podstawie umowy najmu
instytucjonalnego z dojściem
do własności,
montaż, wymianę lub modernizację instalacji gazowej, elektrycznej lub wodno – kanalizacyjnej w lokalu mieszkalnym
lub domu jednorodzinnym,
poniesienia wydatków na
termomodernizację w lokalu mieszkalnym lub domu
jednorodzinnym (co najmniej
6 tys. zł),

ponoszenia opłaty z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu
w prawo własności przez co
najmniej 5 lat,
zakupie lub zamianie lokalu
mieszkalnego lub domu
jednorodzinnego, w ramach
współwłasności w częściach
ułamkowych,
zakupie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni
mieszkaniowej w częściach
ułamkowych.

W dwóch ostatnich
przypadkach udział
musi wynieść co najmniej ¼.
Więcej informacji
na stronie: www.pkobp.pl

Wyjątkiem są sytuacje, gdy
czynność uprawniająca 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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M1

27 do 45 m

2

M2

33 do 47 m

2

M3

42 do 72 m

2

M4

Kaucja

52 do 70 m2

Wysokość kaucji a dokumenty,
których będziemy od Ciebie oczekiwać

Masz dwie
możliwości:

Typ
mieszkania
Ile pokoi chcesz
wynająć? Zaznacz!
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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
gwarancją, że zaproponujemy
Ci ten właśnie typ lokalu.

A. Możesz zadeklarować kaucję minimalną:
3-krotność miesięcznego czynszu.
lub:
B. Możesz zadeklarować kaucję wyższą,
a więc 6-cio krotność
miesięcznego czynszu.

Jeżeli chcesz wpłacić kaucję minimalną, poprosimy Cię o: oświadczenie
o wysokości dochodów
i zobowiązań, a także dokumenty, które potwierdzają te dane. Lista tych
dokumentów znajduje
się na str. 29 - 33.
Jeżeli możesz wpłacić
wyższą kaucję, poprosimy Cię jedynie o oświadczenie dot. przychodów
i wydatków (str. 33).
Informację o wszystkich
obowiązkowych dokumentach, które należy
złożyć, znajdziesz na str.
30.
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Do dochodu wlicz stałe
dodatki do pensji, np.:

Dochody

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),

Podaj średni dochód netto
(czyli „na rękę”) wszystkich członków gospodarstwa domowego z trzech
miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym
Inwestor poprosi Cię
o dane dotyczące Twojej
sytuacji finansowej.

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

Osoba

Źródło dochodu

Kwota netto

Osoba 1

Umowa o pracę

3000

Osoba 2

Umowa o dzieło

2500

Osoba 3

Emerytura

1500

Czym jest dochód?
•

To mogą być Twoje
zarobki, emerytura,
renta, etc.

•

Uwaga! To nie są
świadczenia socjalne
(np. 500+)

dodaj pozycję

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

Średnia suma
dochodów:
7000
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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 zakwalifikowali się do drugiego etapu naboru, Inwestor
poprosił ich np. w sierpniu o dostarczenie 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. Natomiast 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:
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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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Zobowiązania
(wydatki)

Dodatkowe
świadczenia

Tutaj podaj łączną kwotę
zobowiązań wszystkich
członków gospodarstwa
domowego:

Podaj średnią miesięczną kwotę dodatkowych
świadczeń z trzech miesięcy
poprzedzających miesiąc
składania wniosku (alimenty, świadczenia socjalne,
500+, itp.).

1600 zł
Wpisz, jaką kwotę wydajecie - wszyscy
razem - co miesiąc z tytułu, np.:
alimentów,
rat kredytowych,
rachunków telefonicznych,
rachunków za internet,
rat pożyczkowych.
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Osoba

Źródło dochodu

Kwota

Osoba 1

świadczenie 500+

1500 zł

Osoba 2

alimenty

1200 zł

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

Średnia suma
dodatkowych
dochodów
2700 zł
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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.

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 - wypełnij je,
podpisz i dostarcz na wskazany
w mailu adres (zrób to w ciągu
21 dni) 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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Te cztery załączniki
są obowiązkowe!
1.

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

Oświadczenie o dochodach
i zobowiązaniach

2.

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.

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.

3.
Pełnomocnictwa
dla Inwestora do
weryfikacji czynszowej
Jest to pełnomocnictwo do
uzyskiwania informacji o
Wnioskodawcy oraz osobach
zgłoszonych do wspólnego
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Załączniki,
które składasz,
jeżeli chcesz
wpłacić kaucję
minimalną

4.

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

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 ostatnie
3 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

decyzję administracyjną 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

Umowa o najem
instytucjonalny
Wnioskodawcom proponujemy 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, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu
Cywilnego.
Najemca będzie zobowiązany w terminie 14 dni
od daty zawarcia umowy
najmu do:
wpłaty kaucji zabezpieczającej umowę najmu
(w wysokości, jaką zadeklarował wnioskując
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Zawarcia umowy
ubezpieczenia OC
jeśli ubezpiecza się
samodzielnie (jeśli
przystępujesz do ubezpieczenia grupowego,
deklarację wypełniasz
przy odbiorze lokalu).

o mieszkanie) za dany
lokal.
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 najmu 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).

Protokół
zdawczo-odbiorczy
mieszkania
Inwestor przekazuje Najemcy mieszkanie na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. 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.

Dojście do
własności
Pierwsza umowa jest
zawsze umową o najem
instytucjonalny na 24 m-ce.
Jest to czas potrzebny na
formalności w Sądzie
Wieczystoksięgowym, związane z wyodrębnieniem
lokali i założeniem dla nich
Ksiąg Wieczystych.
W tym czasie procedowana
jest także kwestia najmu
z dojściem do własności
(w skrócie: „z DDW”).
Z uwagi na procedury, wg
których jesteśmy zobowiązani działać przy realizacji
rynkowej części rządowego
programu, nie możemy
już teraz zaoferować opcji
DDW. Dopiero po zakończeniu realizacji inwestycji
i rozliczeniu jej kosztów,
możemy przystąpić do prac
związanych z DDW
(w tym: skalkulowania
spłat wartości lokalu, które
są wliczane do czynszu przy
umowie z dojściem
do własności).
Kiedy opcja DDW będzie
już dostępna, poinformujemy Cię o tym.
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krakow.mdr.pl
Infolinia: 22 703 43 49
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