
PGM – BSL.VIA
BIURO SPRAW LOKALOWYCH

obowiązuje od 01.03.2022 r.

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

WNIOSEK
O WYRAŻENIE ZGODY NA BEZPŁATNE UŻYWANIE LOKALU

1. Imię i nazwisko wnioskodawcy (najemcy lokalu) ......................................................................

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

3. Tel. ...............................................................................................................................................

4. Stan cywilny …............................................................................................................................

5. Najemcą, współnajemcą  lokalu jest  ……………....................................................................

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

nieokreślony*

6. Czy  budynek  w  którym  znajduje  się  lokal  przewidziany  jest  do  wyburzenia  lub

wykwaterowania?* ......................................................................................................................

7. Czy  wobec  najemcy  prowadzone  jest  postępowanie  mające  na  celu  wypowiedzenie  lub

rozwiązanie stosunku najmu?.......................................................................................................

Wielkość zajmowanego  mieszkania:                            

 ilość pokoi  .................................

 powierzchnia pokoi         .................. m²                                                     

 powierzchnia użytkowa   .................. m²                                                   

POTWIERDZA ZARZĄDCA BUDYNKU (Punkty 5 - 7)

8. Zaległość  czynszowa  według  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 8)    
9. Termin bezpłatnego używania lokalu ….....................................................................................
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej  Sp. z o.o., 76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4
tel.+48 (59) 842 52 22 do 24, faks: +48 (59) 842 80 48, 
e-mail: sekretariat@pgm.slupsk.pl, www.pgm.slupsk.pl
Kapitał zakładowy: 2.379.300 zł; REGON: 771285155, NIP: 839-000-79-64
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000108416
Biuro Spraw Lokalowych, 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa 4, tel. :+48(59) 84 87 705, (BOM)



PGM – BSL.VIA
BIURO SPRAW LOKALOWYCH

obowiązuje od 01.03.2022 r.

10. Imię i nazwisko osoby ubiegającej się o bezpłatne używanie lokalu ….....................................

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

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

11. Data urodzenia  ...........................................................................................................................

12. Stan cywilny …............................................................................................................................

13. Adres  zameldowania ..................................................................................................................

14. Czy osoba  ubiegająca się o bezpłatne używanie posiada tytuł prawny do jakiegokolwiek

lokalu? (jeśli tak, to podać jaki i gdzie) …..................................................................................

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

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

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

15. Stosunek pokrewieństwa wobec najemcy....................................................................................

16. Szczegółowe  uzasadnienie  wraz  z  dokumentami  potwierdzającymi  zasadność  wniosku:

(np.  zaświadczenie  lekarskie,  orzeczenie  o  stopniu  niepełnosprawności  lub

inne) .............................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

...............................................................
(czytelny podpis osoby ubiegającej się

o bezpłatne używanie lokalu)

...................................................................
(czytelny podpis osoby ubiegającej się

o bezpłatne używanie lokalu)

(podpis uwiarygodniony na podstawie dokumentu tożsamości)

* niepotrzebne skreślić

 W przypadku zawarcia małżeństwa należy dołączyć skrócony odpis aktu małżeństwa.

 W przypadku rozwiązania małżeństwa lub orzeczenia sądowej separacji kserokopię tego dokumentu.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej  Sp. z o.o., 76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4
tel.+48 (59) 842 52 22 do 24, faks: +48 (59) 842 80 48, 
e-mail: sekretariat@pgm.slupsk.pl, www.pgm.slupsk.pl
Kapitał zakładowy: 2.379.300 zł; REGON: 771285155, NIP: 839-000-79-64
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000108416
Biuro Spraw Lokalowych, 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa 4, tel. :+48(59) 84 87 705, (BOM)


	WNIOSEK

