Słupca, dnia ............................................. r.

.........................................................................................
.........................................................................................
(imię i nazwisko wnioskodawcy
albo małżonków wspólnie wnioskujących)

...........................................................................................
...........................................................................................
(kod poczt. i adres wnioskodawcy/-ców)

...........................................................................................
(numer telefonu)

Urząd Miasta Słupcy

WNIOSEK O SPRZEDAŻ MIESZKANIA
Zwracam/-y się z prośbą o sprzedaż lokalu mieszkalnego nr .............. w budynku nr …............. położonym
przy ul...................................................................................... w Słupcy.
Jestem/-śmy najemcą/-ami tego lokalu na podstawie …....................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
(nazwa organu, datę wydania i sygn. decyzji o przydziale, umowy najmu lub orzeczenia sądu)

i zamieszkuję/-emy w nim od ..........................................................................................................................................

* - NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ
Oświadczam, że małżonek........................................................................................ zamieszkuje

* wspólnie ze mną /

(imię i nazwisko)

osobno pod adresem ................................................................................................................................. w charakterze

* najemcy / właściciela lokalu, domu / członka rodziny / osoby obcej.
Oświadczam/-y, że *ani ja, ani małżonek nie posiadamy tytułu prawnego do innego lokalu lub domu mieszkalnego/
posiadam / małżonek posiada / posiadamy wspólnie z małżonkiem tytuł prawny do *lokalu / domu położonego
w ........................................................................................................................... ... wynikający z *prawa własności /
(dokładny adres)

umowy najmu / innego prawa ............................................................................................................................. ..........
(podać, jakiego)

Oświadczam/-y, że po wykupie mieszkania nie będę /nie będziemy dochodzić jakichkolwiek roszczeń wobec
Miasta Słupca z tytułu najmu wykupionego mieszkania, w tym zwrotu kaucji mieszkaniowej.

.....................................................................................
.....................................................................................
(podpis wnioskodawcy/-ów)

2
Urząd Miasta Słupcy działając na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (j. t. Dz. U. z 2002r.
Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) informuje, że:
- dane osobowe są zbierane i przetwarzane wyłącznie w postępowaniu dotyczącym sprzedaży mieszkania
- dane osobowe mogą być udostępnione zarządcy budynku i miejskim jednostkom organizacyjnym
- osobie, której dane osobowe dotyczą służy prawo wglądu do zebranych danych i ich poprawiania.

Przyjąłem/przyjęłam powyższą informację do wiadomości i oświadczam, że dane osobowe podaję dobrowolnie
i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie w zakresie dotyczącym sprzedaży mieszkania.
.....................................................................................
.....................................................................................
(podpis wnioskodawcy/-ów)

INFORMACJE DODATKOWE
Do wniosku należy załączyć kserokopie decyzji o przydziale, umowy najmu, orzeczenia sądu, a oryginały przedłożyć do wglądu
przy składaniu wniosku.
W przypadku, gdy najemcami mieszkania będącego przedmiotem wniosku są wspólnie obydwoje małżonkowie, a wnioskodawcą
w sprawie wykupu jest tylko jeden z małżonków, do wniosku należy załączyć notarialnie poświadczoną zgodę drugiego
małżonka na sprzedaż mieszkania na rzecz małżonka, który wystąpił z wnioskiem o wykup mieszkania.
W przypadku, gdy jeden z małżonków zamieszkuje osobno pod innym adresem należy wykazać, kto jest właścicielem albo
najemcą lokalu bądź domu.
W przypadku, gdy wnioskodawca jest osobą rozwiedzioną, do wniosku należy załączyć odpis wyroku rozwodowego oraz odpis
wyroku sądowego o przyznaniu, podziale lub sposobie korzystania z mieszkania będącego przedmiotem wniosku o wykup
mieszkania.
W przypadku, gdy małżonek wnioskodawcy nie żyje, do wniosku należy załączyć odpis aktu zgonu.
UWAGA: W PRZYPADKU ZAŁĄCZANIA DO WNIOSKU KSEROKOPII DOKUMENTÓW ORYGINAŁY NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ DO
WGLĄDU W REFERACIE MIENIA KOMUNALNEGO, ROLNICTWA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

