………………………………………………………………………….
(Imię i nazwisko wnioskodawcy)

Nr sprawy ................................................
Data wpływu ….…………………………………….

………………………………………………………………………….
(Adres, ulica, nr domu, nr mieszkania)
………………………………………………………………………….
(Stan cywilny)

Czeladź, dnia ...........................................

………………………………………………………………………….
(Nr dowodu osobistego)

ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W CZELADZI
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

WNIOSEK
O NAJEM MIESZKANIA
z tytułu wstąpienia w najem
po zgonie głównego najemcy
Proszę zawarcie umowy najmu mieszkania docelowego wynajmowanego głównemu najemcy,
tj. (nazwisko i imię) ………………………………………………………………………………………………………………………………
do chwili jego śmierci, tj. (data) ……………………………………………………….. będącą dla mnie osobą bliską
(określenie stopnia pokrewieństwa) …………………………………………………………………………………………………….
Pozostaję w związku małżeńskim z (nazwisko i imię oraz miejsce zamieszkania współmałżonka)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
O ww. mieszkanie ubiegam się wraz z następującymi osobami:

Lp.

1.
2.
3.
4.
5.

Nazwisko i imię

Rok
urodzenia

Stopień
pokrewieństwa
do wnioskodawcy
wnioskodawca

Jednocześnie informuję, że:
1. Ze zmarłym głównym najemcą lokalu wnioskowanego zamieszkiwałem/am wspólnie aż do jego
śmierci, prowadząc z nim wspólne gospodarstwo domowe od dnia …………….……………………………………..
2. O najem mieszkania po zmarłym głównym najemcy ubiegam się z przyczyn następujących:
.……………………………………………………………………………...................................................................................
.……………………………………………………………………………...................................................................................
.……………………………………………………………………………...................................................................................
3. Posiadam/Nie posiadam samodzielnego mieszkania /*
4. Zajmowane mieszkanie składa się z ....... pokoi, w tym: I p ...... m2, II p ...... m2, III p ...... m2, IV p ......
o łącznej powierzchni pokojowej ………………… m2
i o łącznej powierzchni użytkowej ……………….. m2
Zajmowane mieszkanie usytuowane jest na .................... kondygnacji i wyposażone jest
w następujące urządzenia techniczne: wodociąg, kanalizacja, WC, łazienka, gaz, CO/piece /*
Dane z pkt. 2-4 potwierdza Administrator

----------------------------------------------------(pieczęć, data i podpis Administratora)

5. Jestem stałym mieszkańcem Czeladzi i stale w tym mieście zamieszkuję od roku .................……………
W obecnie zajmowanym lokalu zamieszkuję od: ..............................
6. Łącznie w lokalu zamieszkuje .................... osób
tj. wymienione w tabeli pod pozycją ....................................................................................................
oraz osoby (wymienić stopień pokrewieństwa w stosunku do wnioskodawcy)
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Dane z punktu 5 i 6 potwierdza Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Czeladź

.........................................
(pieczęć, data i podpis)

Do wniosku dołączam następujące zaświadczenia:
1. Umowę najmu lokalu na rzecz dotychczasowego najemcy,
2. Odpis aktu zgonu głównego najemcy,
3. Odpis aktu małżeństwa.

...........................................
(podpis wnioskodawcy)
/* właściwe podkreślić

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu przeprowadzenia postepowania
związanego ze złożeniem przeze mnie wniosku (bez względu na sposób rozstrzygnięcia) zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662, z 2015 r. poz. 1309. tekst jednolity
z późniejszymi zmianami).

