
Jak wynająć mieszkanie we Francji?

Lista potrzebnych dokumentów:

ksero dowodu osobistego/paszportu/ pièce d’identité recto-verso

3 ostatnie odcinki wypłat/ 3 dernières fiche de paie

3 ostatnie dowody zapłaty czynszu, o które musicie poprosić właściciela poprzedniego 

mieszkania oraz zaświadczenie, że zapłaciliście podatek mieszkaniowy za ubiegły rok 

/ 3 dernières quittances de loyer si vous êtes locataire et taxe d'habitation  

zeznanie podatkowe za ostatni rok/Avis d’imposition 2018 sur revenus 2017 

ksero umowy o pracę albo aktualne zaświadczenie o tym, że pracujecie/ Contrat de travail 

ou attestation employeur datée de moins de 1 mois 

 zaświadczenie o przeniesieniu przez firmę  (jeśli to Was dotyczy)/ avis de mutation

dane konta bankowego/RIB.

WSKAZÓWKI

Francuzi w ogłoszeniach podają ilość pièce, czyli odzielnych pomieszczeń, co nie odpowiada ilości
chambre,  czyli  pokoi.  We Francji  salon niekoniecznie oznacza sypialnię  -  warto zwrócić na to
uwagę.

Appartement T1, T2, T3 etc. - T oznacza typ mieszkania, a cyfra wskazuje ilość pomieszczeń
(oprócz kuchni i łazienki).

T1 - 1 pokój główny/salon +odzielna kuchnia

T2 - 2 pokoje - pokój główny + 1 sypialnia + kuchnia

T3 - 3 pokoje - pokój główny + 2 sypialnie + kuchnia etc.

Duplex - mieszkanie dwupoziomowe, składające się z dwóch pięter



Triplex - mieszkanie składające się z 3 pięter

Souplex - mieszkanie, które składa się z parteru i zagospodarowanej piwnicy.

Więcej na ten temat:

https://www.e-francja.pl/jak-czytac-oferty-wynajmu-mieszkania-we-francji/ 

https://www.studylease.com/categorie/special-etudiants/t1-t2-studio-quelles-sont-les-
differences

W ogłoszeniach, przy opisie mediów, znajdziecie też oznaczenia A,B, C, D, E, F, G, co oznacza 
klasę energetyczną (la classe énergie) związaną z ilością zużycia prądu. Pozwala ona oszacować 
wysokość wydatków związanych z rachunkami za energię elektryczną.

Klasy A i B są najbardziej korzystne i ekonomiczne, a F i G najmniej - to tak w dużym 
uproszczeniu. Odsyłam Was do artykułów, gdzie jest ciekawa tabelka z dokładnymi wyjaśnieniami:

https://www.happ-e.fr/actualites-electricite/univers-electricite/evolution-usages-
electricite/quoi-sert-classe-energetique-et-quelles-sont-ses-notes

https://www.happ-e.fr/actualites-electricite/economies-electricite/economies-energie/connaitre-
classe-energie-dune-maison-ou-dun-appartement

Gdzie szukać mieszkań?

Jak dla mnie najlepsza i sprawdzona strona, z której sama korzystałam to

 https://www.seloger.com/

Linki do innych stron:

https://www.fnaim.fr/

https://www.avendrealouer.fr/

https://www.locservice.fr/

https://www.sergic.com/

http://www.laforet.com/

https://immobilier.lefigaro.fr/annonces/

UWAGA!  Jeśli  szukacie  mieszkania  w  Lyonie,  polecam  Wam  szukać  poprzez  agencję-
stowarzyszenie SACVL, która nie pobiera żadnej prowizji, a ceny wynajmu ich lokali są dużo
niższe, choć nie są to mieszkania socjalne. 

http://www.sacvl.fr/

2. Nieruchomości z pierwszej ręki:

https://www.leboncoin.fr/ventes_immobilieres/offres/

https://www.pap.fr/

https://www.paruvendu.fr/immobilier/
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3. Agencje nieruchomości

https://www.nexity.fr/

https://www.century21.fr/

http://www.solvimo.com/

https://www.orpi.com/

4. Przydatne artykuły

Jak czytać oferty wynajmu mieszkania we Francji? eFrancja

Jak wynająć mieszkanie z niskim czynszem? Francja po prostu

Finansowanie przeprowadzki     za pomocą Mobili-Pass Francja po prostu

Przeprowadzka : niezbędne formalności Francja po prostu

Dodatki na mieszkanie (allocations logement) APL, ALF, ALS Francja po prostu

Mieszkanie we Francji https://www.parabole-asso.org/pl/mieszkanie

Mieszkanie we Francji iFrancja

5. Jeśli szukasz mieszkania ze współlokatorami https://www.appartager.com/

6. Jeśli szukasz pokoju lub mieszkania u Polaków

Ogłoszenia na polskich stronach:

https://ogloszenia.polonika.fr/announcements/category/228/mieszkania-i-nieruchomosci

https://www.ifrancja.fr/iportal/kategorie/oferty-wynajmu/

http://www.poloniusz.pl/o4-3/0/f2v38000/

Grupy na FACEBOOKU

Polacy we Francji

Polacy w Paryżu/ Polacy w Lyonie etc.

Polacy we Francji - pomoc, praca i ogłoszenia

7. Program VISALE

Ciekawy program, w którym stowarzyszenie Action Logement staje się gwarantem i udziela 
pomocy finansowej (pokrywa czynsz i inne opłaty) osobom poszukującym mieszkania. Trzeba 
oczywiście spełniać określone wymogi.

Szczegóły tutaj: https://www.visale.fr/#!/

Powodzenia! :)

Więcej na: http://emigrantka.eu/ 

https://www.facebook.com/emigrantka 

https://www.instagram.com/emigrantka.eu/ 
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