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                        Słupsk, dn. ………………………… 

 

Nazwisko, imię …………………………..……………………………………………................................. 

Adres …………………………………….……………………………………………................................. 

Stan cywilny …………………………….....  

Telefon …………………………………..... 

PESEL…………………………………….. 

 

WNIOSEK: 

1. skierowanie do zawarcia umowy najmu po opuszczeniu lokalu przez najemcę  

2. powiększenie lokalu, o lokal opróżniony przez drugiego najemcę* 

3. wstąpienie w najem po zgonie dotychczasowego najemcy** 

 
    ( właściwe podkreślić) 

 

*   przedkładam: szkic sytuacyjny lokalu zajmowanego i pomieszczenia przylegającego  (sporządzony przez  

administratora) 

** przedkładam następujące załączniki: odpis skrócony aktu zgonu byłego najemcy  

 

 Uzasadnienie………………………………………………………………………………………………………………..…... 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………  

DANE O WNIOSKODAWCY I OSOBACH Z NIM ZAMIESZKAŁYCH 

(wypełnia Wnioskodawca) 

Lp. Imię i nazwisko Rok urodzenia Stopień pokrewieństwa 

do wnioskodawcy 

Dane o zameldowaniu 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

 

WYPEŁNIA ZARZĄDCA BUDYNKU 
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Najemcą lokalu przy ul. ………………………………………………………………., o który ubiega się  

wnioskodawca:  jest (był)*** ……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………..  

Na podstawie tytułu prawnego wydanego w dn. ……………………………………………………………. 

przez ……………………………………………………………………………………………………...…. 

………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………...... 

 

Mieszkanie (właściwe zakreślić): 

 położone w budynku mieszkalnym przeznaczonym do rozbiórki, remontu kapitalnego, 

 jest rozkładowe, przechodnie, kondygnacja (I, II, III, parter, oficyna). 

 składa się z: 

................... pokoi o pow. m²  każdego pokoju: I. ……………., II. ……………, III. ………....…, 

IV. ……………, V. …………….., VI. …………….., VII. ……………….,  

Kuchni nr I ……………….., nr II …………………., i innych pomieszczeń pomocniczych (wymienić 

jakie)……………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………………………………….... 

 obejmuje pow. mieszkalną ……………………….. m². 

 obejmuje pow. użytkową …………………………. m²  . 

 

Dane lokalu zajmowanego przez Wnioskodawcę ( dot. wniosku w pkt. 1 i 2  ): 

Mieszkanie zajmowane jest:  

I. samodzielnie 

II. wspólnie w następujący sposób: 

 
Lp. 

Imię i nazwisko najemcy 
Nr 

pomieszczenia 
Powierzchnia 

Liczba osób we 

wspólnym 

gospodarstwie 

domowym 

Dane  

o pomieszczeniach 

pomocniczych 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

  Mieszkanie wyposażone jest w: instalację wodną, kanalizacyjną, gazową, co, wc, łazienkę, piece. *** 

 

           Informacja o opłatach:  

 nie ma zaległości 

 zaległości na dzień ………………………….. wynoszą ………………………………zł, przy 

miesięcznym wymiarze …………………… zł + odsetki ………………………. zł.  
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 Czy pobierane jest odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu? 

 Tak, Nie *** 

 Czy skierowana do sądu sprawę o zapłatę zaległości i wydanie lokalu? 

 Tak, Nie *** 

 Czy pobierany jest dodatek mieszkaniowy? Jeśli tak, proszę podać wysokość.  

 …………………………………………………………………………………………………...... 

  

   

 *** Niepotrzebne skreślić 

 

         

        ……………………….……………….. 
          (podpis pracownika poświadczającego  

          opisane informacje, pieczęć zarządcy) 

 

 

 
Oświadczenie Wnioskodawcy 

 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (obejmujące jakiekolwiek operacje wykonywane na 

danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie,  

a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych) przez  Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. 

z siedzibą w Słupsku ul. Tuwima 4, 76-200 Słupsk o numerze KRS: 0000108416, w zakresie identyfikujących mnie: imion, 

nazwisk, imion i nazwisk rodziców, nr PESEL, numerów i serii dokumentów tożsamości, daty i miejsca urodzenia, adresu 

zamieszkania, adresu korespondencyjnego, adresu zameldowania, wysokości zadłużenia, stanu cywilnego, stopnia 

pokrewieństwa, nr telefonu, w tym także danych wrażliwych, ujawniających bezpośrednio lub w kontekście: dane o stanie 

zdrowia, nałogach lub dane dotyczące skazań i innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym*  
w celu  zawarcia umowy najmu lokalu oraz realizacja zawartej umowy najmu lokalu. Wiem, iż wyrażenie zgody jest dobrowolne, 

ale niezbędne do realizacji wskazanego celu oraz, że mam prawo do odwołania zgody, a także wglądu  

w treść przetwarzanych danych osobowych, które mnie dotyczą, ich kontroli, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania 

usunięcia w każdym czasie.   

 
 

* niepotrzebne skreślić 

                                                                                                                …………………………………............. 

                                                                                                                     /czytelny podpis wnioskodawcy/ 

 

 

Administrator do wniosku załączy: 

W przypadku wniosku dot. sprawy z pkt 1 i 2 ( scalenie lokali lub najem po opuszczeniu przez dotychczasowego 

najemcę ) 

 szkic lokali: zajmowanego i wolnego z podaniem nazwy pomieszczeń oraz powierzchni lokali, 

 orzeczenie techniczne z opisem stanu technicznego zwolnionego lokalu ( dot.  wniosku o powiększenie lokalu -  

pkt. 2 wniosku) 

 notatki potwierdzające zamieszkiwanie w lokalu – zgodne z wymogami uchwały XX/294/12 Rady Miejskiej  

w Słupsku z dnia  28 marca 2012 r. 

W przypadku wniosku dot. sprawy z pkt 3 ( wstąpienie w najem lokalu po zgonie dotychczasowego najemcy) 

 notatki potwierdzające zamieszkiwanie z najemcą – zgodne z wymogami uchwały XX/294/12 Rady Miejskiej  

w Słupsku z dnia  28 marca 2012 r.  

 


