Załącznik nr 11
do Zarządzenia nr 0161/17/2010
z dnia 06.04.2010 r

…………………………………………….. ……………………….
(imię i nazwisko wnioskodawcy)

Gniezno dnia ………………………..

……………………………………………………………………..
(adres)
………………………………………………..
(Telefon kontaktowy)

Prezydent Miasta Gniezna
za pośrednictwem
ZARZAD GOSPODAROWANIA LOKALAMI
ul. Lecha 6
62-200 Gniezno

WNIOSEK
O SPRZEDAŻ LOKALU KOMUNALNEGO
(w trybie art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
/Dz.U. z 2010 roku nr 102 poz.651 tekst jednolity ze zmianami/.)

UWAGA !

Wniosek należy wypełnić drukowanymi literami. (*) oznacza, iż niepotrzebne dane należy skreślić.

1. Oświadczam/-my (*), że wyrażam/-my(*) wolę nabycia lokalu mieszkalnego nr .............. w budynku
nr ……......położonym przy ul............................................................................w Gnieźnie.
2. Jestem/-śmy (*) najemcą/-ami (*) tego lokalu na podstawie umowy najmu lokalu mieszkalnego zawartej
w dniu ………………………………………………., orzeczenia sądu (*) z dnia…………………………………
o numerze sygnatury…………………….

……..…………………………………..
( podpis małżonka)

………….………………………
( podpis wnioskodawcy)
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I.

DANE I OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY:

Imię (Imiona) i nazwisko………………………………………………………..…..
Nr pesel ………………………………………………………………………….…..
Imiona rodziców……………………………………………………………………..
Stan cywilny ………………………………………………………………………….
Adres zameldowania ………………………………………………………………
Nr i seria dowodu osobistego, wydanego przez ………………………………………………….
Data ważności dowodu osobistego …………………………………………………………………….

OŚWIADCZENIA
1.

Oświadczam, iż na dzień złożenia wniosku posiadam tytuł prawny do zajmowanego lokalu, oraz jestem/nie jestem (*)
właścicielem innego lokalu mieszkalnego/ domu mieszkalnego /przysługuje mi spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (*)

2.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez

Zarząd Gospodarowania Lokalami w Gnieźnie moich danych osobowych

potrzebnych do realizacji procesu sprzedaży mieszkań komunalnych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych
z dnia 29.08.1997 roku (Dz.U. z 2002 nr 101 poz.926 ze zm.).

………………………………………...
( podpis wnioskodawcy)

II.

DANE I OŚWIADCZENIA MAŁŻONKA:

Imię (Imiona) i nazwisko…………………………………………………………..
Nr pesel …………………………………………………………………………….
Imiona rodziców……………………………………………………………….…..
Stan cywilny …………………………………………………………………………..
Adres zameldowania ………………………………………………………………...
Nr i seria dowodu osobistego, wydanego przez ………………………………………………….
Data ważności dowodu osobistego …………………………………………………………………….
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OŚWIADCZENIA
1.

Oświadczam, iż na dzień złożenia wniosku posiadam tytuł prawny do zajmowanego lokalu, oraz jestem/nie
jestem* właścicielem innego lokalu mieszkalnego/ domu mieszkalnego /przysługuje mi spółdzielcze
własnościowe prawo do lokalu*

2.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zarząd Gospodarowania Lokalami w Gnieźnie moich danych
osobowych potrzebnych do realizacji procesu sprzedaży mieszkań komunalnych, zgodnie z Ustawą
o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 roku (Dz.U. z 2002 nr 101 poz.926 ze zm.).

……………………………………….
( podpis małżonka)

III. OŚWIADCZENIA WNIOSKODACY DOT. KAUCJI MIESZKANIOWEJ (właściwe wypełnić)

1. Oświadczam/-my (*), że nie była/ była (*) wnoszona kaucja mieszkaniowa za lokal mieszkalny
nr ……………, przy ul. ……………………………………………

………………………………………………..

……………………………………………..

(data, podpis małżonka)

(data, podpis wnioskodawcy)

2. Oświadczam/-my (*), że wyrażamy zgodę na zwrot zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej,
której wpłata została dokonana w dniu …………………………. w kwocie ……………………..,
co potwierdza załączony do wniosku dowód wpłaty.

………………………………………………..

……………………………………………..

(data, podpis małżonka)

(data, podpis wnioskodawcy)
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IV. DANE DOTYCZĄCE ZAJMOWANEGO LOKALU – potwierdza administracja

1. Główny najemca lokalu nr ……. : ………………………………………………
2. umowa najmu lokalu nr : ……………………………………………z dnia: ……………………….
3. powierzchnia użytkowa lokalu nr. …… : ……………………………
4. powierzchnia piwnicy : ……………………………..
5. piętro : ………………………………………………………….
6. wysokość miesięcznego czynszu wraz z opłatami niezależnymi od Wynajmującego
……………………………………………………
7. wysokość zaległości

na dzień …………………………………………w w/w opłatach wynosi

………………………………………………….

Gniezno, dnia ……………………………

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

Oświadczam, iż na dzień złożenia wniosku nie nastąpiło wypowiedzenie umowy najmu lokalu
mieszkalnego

nr

…………………

usytuowanego

w

budynku

przy ul. ………………………………………………

…………………………………………..
(podpis i pieczęć kierownika RAD)

Do wniosku należy dołączyć kserokopie następujących dokumentów:
1/ umowa najmu lokalu mieszkanlnego albo orzeczenie sądu o przyznaniu lokalu (oryginał do wglądu)
2/ odpis aktu zgonu w przypadku, gdy małżonek wnioskodawcy nie żyje,
3/ odpis wyroku rozwodowego oraz odpis orzeczenia sądowego o przyznaniu, podziale lub sposobie korzystania
z mieszkania będącego przedmiotem wniosku o wykup,
4/ kserokopię dowodów osobistych,
5/ dowód wpłaty kwoty 400 zł brutto na przygotowanie lokalu do zbycia wpłaconej na konto Zarządu
Gospodarowania Lokalami w Gnieźnie Bank Spółdzielczy 98 9065 0006 0000 0000 6624 0001
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