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Dotyczy nabycia lokalu mieszkalnego.

Wnoszê o zgodê na nabycie lokalu mieszkalnego, którego jestem najemc¹, na zasadach
okreœlonych w uchwale nr 639/XLII/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 16 listopada 2017r.
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OBJAŒNIENIA

KK
podpis (-y) wnioskodawcy

KK £K

Do wniosku do³¹czam:
1. drugostronne oœwiadczenia;
2. informacjê ZGM-u w sprawie modernizacji, termomodernizacji lub remontu budynku oraz w sprawie

wnoszenia przez Gminê op³at do wspólnoty mieszkaniowej.

1. Wniosek nale¿y z³o¿yæ w Kancelarii Urzêdu Miasta Rybnika (parter, przy wejœciu). Wniosek zwolniony
jest z op³aty skarbowej.

2. Przed z³o¿eniem wniosku nale¿y podpisaæ drugostronne oœwiadczenia oraz uzyskaæ z ZGM-u
potwierdzenie spe³nienia warunków niezbêdnych do wykupu mieszkania.

3. Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w Wydziale Mienia (ul. Boles³awa Chrobrego 2, pokój 5,
parter,  tel. 32 439  20  25).

Regulacja prawna:
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. - o gospodarce nieruchomoœciami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.,

poz. 2147 ze zmianami);
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. - o w³asnoœci lokali (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r., pozycja 1892

ze zmianami).
3. Uchwa³a nr 639/XLII/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 16 listopada 2017r. w sprawie zasad

sprzeda¿y nieruchomoœci stanowi¹cych lokale mieszkalne wraz z udzia³em we w³asnoœci lub
u¿ytkowaniu wieczystym gruntu bêd¹cych w³asnoœci¹ Gminy Rybnik ich najemcom oraz wysokoœci
stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat (Dz. Urz. Woj. Œl. z 2017 r. poz. 6303).

imiê i nazwisko

ulica

kod                                                                      miejscowoœæ

telefon

Rybnik, dnia

wype³nia urz¹d

PREZYDENT MIASTA
RYBNIKA



Oœwiadczenia

2. Nie zalegam / Zalegam z op³atami z tytu³u najmu.

3. Umowa najmu zosta³a zawarta w dniu                                  .

1. Nie posiadam(y)

razem ani ka¿dy z nas oddzielnie tytu³u prawnego do innego lokalu mieszkalnego lub:
- nieruchomoœci gruntowej z istniej¹c¹ lub rozpoczêt¹ zabudow¹ mieszkaniow¹ lub funkcj¹ mieszkaniow¹,
- nieruchomoœci budynkowej mieszkaniowej lub z funkcj¹ mieszkaniow¹,
po³o¿onych na terenie ca³ego kraju.

2. Wyra¿am(y) zgodê na cenê ustalon¹ w sposób okreœlony w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomoœciami tj. na podstawie wartoœci okreœlonej przez rzeczoznawcê maj¹tkowego
z uwzglêdnieniem przys³uguj¹cej mi(nam) bonifikaty.

*

4. Nie pobieram / Pobieram dodatku mieszkaniowego i nie pobiera³em(am) / pobiera³em(am)* go
przez okres 12 miesiêcy poprzedzaj¹cych datê z³o¿enia niniejszego wniosku.

5. Nie skorzysta³em(am) / Skorzysta³em(am) w okresie ostatnich dwóch lat przed dniem z³o¿enia
niniejszego wniosku z pomocy Gminy Rybnik w formie umorzenia nale¿noœci przy sp³acie zaleg³oœci
czynszowych.

6. Nie naby³em(am) / Naby³em(am) uprzednio mieszkania stanowi¹cego w³asnoœæ Gminy Rybnik.

posiadam(y)

*

*

...................................................... ......................................................
podpis najemcy podpis wspó³najemcy (ma³¿onka)

Ponadto oœwiadczam, ¿e:

Ja ni¿ej podpisany(a) oœwiadczam, ¿e:

1.Jestem najemc¹ lokalu mieszkalnego przy ulicy ............................................................   nr ........./.........
legitymuj¹cym siê umow¹ najmu zawi¹zan¹ na czas nieoznaczony.

imiê i nazwisko

imiona rodziców

PESEL

stan cywilny

PESEL

imiona rodziców

seria i nr
dowodu osobistego

seria i nr
dowodu osobistego

imiê i nazwisko

Dane osobowe wspó³najemcy (ma³¿onka)Dane osobowe najemcy
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Data i podpis Dyrektora ZGM-u lub upowa¿nionego pracownika

Potwierdzam spe³nienie ww. warunków na dzieñ  .............................

w³aœciwe zakreœliæ  / niepotrzebne skreœliæ*

data


