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WNIOSEK
o wydanie skierowania do zawarcia umowy 

najmu lokalu komunalnego z osobami, 
pozostałymi w lokalu opuszczonym przez 

jego najemcę.
Najemca wyprowadził się do swojej własności.

       Turek, dn. ........................................
...................................................
                  imię i nazwisko

...................................................
            adres zamieszkania                                         
                                                                                       Burmistrz Miasta Turku

                   Wniosek o wydanie skierowania do zawarcia umowy najmu 
                          lokalu komunalnego z osobami pozostałymi w lokalu 
                                        opuszczonym przez jego najemcę.

Podstawa prawna: 
• Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 

zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. 2014r., 
poz.150 ze zmianami).

• Uchwała Rady Miejskiej nr XXX/341/05 z dnia 27.10.2005r., ze zmianami 
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 
zasobu gminy. 

     

        Proszę o wydanie skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu komunalnego 

położonego w Turku przy ul. .............................................................. nr ......./........ . 

Wyjaśniam, że najemcą przedmiotowego lokalu jest 

Pan/i/.........................................................................., który/a/ obecnie zamieszkuje 

w lokalu/domu jednorodzinnym* będącym jego własnością. Przedmiotowy lokal/dom 

jednorodzinny* położony jest w ....................................................... przy 

ul. ............................................................................ nr ............/..........., a jego łączna 

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

W załączeniu przedkładam oświadczenie, że nie posiadam tytułu prawnego do innego 

lokalu.

  ..................................................
                                                                                                                 podpis wnioskodawcy**

Załączniki:

1. Zaświadczenie właściwego organu, potwierdzające tytuł własności oraz łączną powierzchnię pokoi 
w lokalu/domu jednorodzinnym, do którego przeprowadził się najemca.

2. Oświadczenie o braku tytułu prawnego do innego lokalu.
*   Niepotrzebne skreślić.
**  W przypadku, gdy wnioskodawcą jest małżeństwo, oboje małżonkowie winni wypełnić i podpisać jeden 
wniosek.
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B

 

  Aktualizacja  wg 
   stanu na  dzień
      08.06.2016r.

WNIOSEK
o wydanie skierowania do zawarcia umowy 

najmu lokalu komunalnego z osobami, 
pozostałymi w lokalu opuszczonym przez 

jego najemcę.
Najemca wyprowadził się do lokalu małżonka lub 

konkubenta.

     Turek, dn. ..........................................
...................................................
                  imię i nazwisko

...................................................
            adres zamieszkania
                                                               

Burmistrz Miasta Turku

Wniosek o wydanie skierowania do zawarcia umowy najmu 
lokalu komunalnego z osobami pozostałymi w lokalu 

opuszczonym przez jego najemcę.

Podstawa prawna: 
• Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 

zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( tekst jednolity Dz. U.2014r., poz.150 
ze zmianami).

• Uchwała Rady Miejskiej Nr XXX/341/05 z dnia 27.10.2005r., ze zmianami 
     w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 

gminy.

      Proszę o wydanie skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu komunalnego położonego 

w Turku przy ul. .............................................................. nr ......./........ .  Wyjaśniam, że najemcą 

przedmiotowego lokalu jest Pan/i/ ...................................................................., który/a/ obecnie 

zamieszkuje w lokalu/domu jednorodzinnym* Pana/i/ ............................................................., 

który jest małżonkiem/konkubentem* najemcy lokalu. Przedmiotowy lokal/dom jednorodzinny* 

położony jest w ................................................................ przy 

ul. ................................................................. nr ............/........... .

W załączeniu przedkładam oświadczenie, że nie posiadam tytułu prawnego  do innego lokalu. 
                                                                                       

           ..................................................
                                                                                                   podpis wnioskodawcy**

Załączniki:

1. Oświadczenie o braku tytułu prawnego do innego lokalu.
2. Potwierdzenie zameldowania w lokalu/domu jednorodzinnym małżonka lub konkubenta najemcy.

*     Niepotrzebne skreślić.
**   W przypadku, gdy wnioskodawcą jest małżeństwo, oboje  małżonkowie winni wypełnić i podpisać jeden wniosek.
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  Aktualizacja wg 
   stanu na dzień
     08.06.2016r.

WNIOSEK
o wydanie skierowania do zawarcia umowy 

najmu lokalu komunalnego z osobami, 
pozostałymi w lokalu opuszczonym przez 

jego najemcę.
Najemca wyprowadził się bez wskazania miejsca pobytu.

       Turek, dn. .........................................
...................................................
                  imię i nazwisko

...................................................
            adres zamieszkania 

                                                               Burmistrz Miasta Turku

Wniosek o wydanie skierowania do zawarcia umowy najmu 
lokalu komunalnego z osobami pozostałymi w lokalu 

opuszczonym przez jego najemcę.

Podstawa prawna: 

• Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( tekst jednolity Dz. U. 2014r., 
poz.150 ze zmianami).

• Uchwała Rady Miejskiej nr XXX/341/05 z dnia 27.10.2005r., ze zmianami 
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 
zasobu gminy.

      Proszę o wydanie skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu komunalnego 

położonego w Turku przy ul. .............................................................. nr ......./........ . 

Wyjaśniam, że najemcą przedmiotowego lokalu jest Pan/i/ 

.........................................................................., który/a/ opuścił lokal bez wskazania 

miejsca pobytu. Oświadczam, że wszczęte przeze mnie postępowanie administracyjne 

o wymeldowanie najemcy lokalu zakończyło się prawomocną decyzją o jego 

wymeldowaniu.

W załączeniu przedkładam oświadczenie, że nie posiadam tytułu prawnego do innego 

lokalu . 

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

                                                                                                                                  podpis wnioskodawcy*

Załączniki:

1. Oświadczenie o braku tytułu prawnego do innego lokalu. 
3. Kserokopia prawomocnej decyzji o wymeldowaniu najemcy.

* W przypadku, gdy wnioskodawcą jest małżeństwo, oboje  małżonkowie winni wypełnić i podpisać 
jeden  wniosek.
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