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BIURO SPRAW LOKALOWYCH

obowiązuje od 01.03.2022 r.

Słupsk, dnia .................................

WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE UMOWY 

 NAJMU SOCJALNEGO  LOKALU
 NAJMU TYMCZASOWEGO POMIESZCZENIA*

1. Imię i nazwisko wnioskodawcy…………................................................................................................................

2. Adres zamieszkania ..................................................................................................................................................

Tel. ........................................................................

3. Najemcą, współnajemcą lokalu jest :........................................................................................................................

na podstawie umowy najmu z dnia ......................................................................... zawartej na czas określony do

dnia  …......................................................................................................................................................  zgodnie  

z pismem Znak: ………………………………….z dnia...........................................................................................

4. Dane dotyczące mieszkania:

        a)    jest rozkładowe – przechodnie

        b)    składa się z ……… pokoju (i) o powierzchni każdego pokoju:

       ….…… m², 2. …..….. m², 3. ……….. m², 4. ………. m², 5. ……… m²,  oraz kuchni o powierzchni …….... m².

Inne pomieszczenia wchodzące w skład mieszkania …………………………………………………………………...

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

Powierzchnia pokoi wynosi ………….. m². Powierzchnia użytkowa wynosi ……………………. m²

POTWIERDZA ZARZĄDCA BUDYNKU (Punkt 3 i 4)

…..........................................................
(pieczęć i podpis)

5. Zaległość czynszowa wg stanu na ostatni dzień m-ca poprzedzającego złożenie wniosku:

.....................................................................................................................................................................................

Wymiar opłat miesięcznych ..................................

Czy  została  podjęta  procedura  spłaty:  TAK/NIE  (jeśli  tak,  to  podać  od  kiedy  i  jak  przebiega  realizacja
spłaty) ...........................................................................................................................................................................

POTWIERDZA  – Biuro Obsługi Mieszkańca - PGM Sp. z o.o. Pl. Zwycięstwa 4  (Punkt 5)

….........................................................
(pieczęć i podpis)

                                                                                                    
                                                                                     …......................................................             
                                                                                                                                                          (podpis wnioskodawcy)
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6. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY dotyczące:

 posiadania  lub  braku  posiadania  jakiegokolwiek  tytułu  prawnego  do  lokalu  mieszkalnego  lub  domu
mieszkalnego położonego w tej samej lub pobliskiej  miejscowości

 wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
 wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony dotychczas zajmowanego lokalu lub na

zamianę do lokalu mieszkalnego i wykonanie remontu w przypadku osiągania dochodu uprawniającego do
lokalu mieszkalnego *)

Ja niżej podpisany/a/,  jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia:

OŚWIADCZAM, CO NASTĘPUJE:

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

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

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

.....................................................
(czytelny podpis najemcy)

........................................................
(czytelny podpis współnajemcy)

(podpis uwiarygodniony z dokumentu tożsamości)

* dotyczy lokali najmu socjalnego w nowo wybudowanych budynkach, (przez okres co najmniej 15 lat licząc od dnia 

rozliczenia budowy). 

DO WNIOSKU NALEŻY ZAŁĄCZYĆ:
 zaświadczenia o dochodach* z ostatnich trzech miesięcy całego gospodarstwa domowego
   *Definicja dochodu = przychód – koszty uzyskania przychodu – podatek należny od osób fizycznych –     
     składki   na ubezpieczenie społeczne – składki na ubezpieczenie zdrowotne – alimenty zapłacone na rzecz 
     innych  osób
 w przypadku rozwiązania małżeństwa lub orzeczenia sądowej separacji kserokopię tego dokumentu
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