
Lublin, dnia ...................................…

NAJEMCA

......................................................................
(imię i nazwisko)

…..........................................................................................
(imiona rodziców)

zam. ............................................................

…..................................................................

PESEL ..........................................................

WSPÓŁMAŁŻONEK/WSPÓŁNAJEMCA

......................................................................
(imię i nazwisko)

…..........................................................................................
(imiona rodziców)

zam. ............................................................

…..................................................................

PESEL ..........................................................

Urząd Miasta Lublin
Wydział Gospodarowania Mieniem
Lublin, ul. Wieniawska 14

Zwracam/zwracamy* się z wnioskiem o sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Lublinie

w  budynku  przy  ul.  .......................................................,  usytuowanego  na

.............. piętrze/parterze* 

Przedmiotowy  lokal  składa  się  z  ...........  pokoi,  kuchni,  przedpokoju,  łazienki,  wc,

inne .................................................................................. *.

Zgodnie z umową najmu (przydziałem) powierzchnia lokalu  wynosi .............. m2.

Lokal objęty wnioskiem  o wykup powstał/nie powstał* w wyniku adaptacji części wspólnych

budynku.

Wyrażam/wyrażamy*  zgodę  na  przetwarzanie  moich/naszych*  danych  kontaktowych,

w  celu  umożliwienia  kontaktu  przez  Administratora  Danych,  w  związku  ze  złożonym  wnioskiem

o wykup lokalu mieszkalnego, tj.:

• numeru telefonu: ...............................................................................…

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

• adresu e-mail: ...............................................................................…

...............................................................................…
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Jednocześnie oświadczam/oświadczamy*, że:

• zamieszkuję/zamieszkujemy* w ww. lokalu mieszkalnym, umowę najmu na przedmiotowy lokal

zawarto na czas nieokreślony i nie została ona wypowiedziana ani rozwiązana przez żadną

ze stron,

• nie* zalegam/zalegamy* z opłatami czynszowymi za najmowany lokal,

• najmowany lokal mieszkalny nie jest podnajmowany,

• nie*  skorzystałem/skorzystaliśmy*  w  terminie  …..............................................  z  pomocy

Gminy Lublin w formie umorzenia należności przy spłacie zaległości czynszowych,

• przed dniem zawarcia umowy sprzedaży ureguluję/uregulujemy* wszelkie zaległości czynszowe

i inne opłaty.

Ponadto oświadczam/oświadczamy*, iż nie* jestem/jesteśmy* właścicielem/właścicielami* innego

lokalu  mieszkalnego  ani  właścicielem/właścicielami*  lub  współwłaścicielem/współwłaścicielami*

nieruchomości  przeznaczonej  lub  wykorzystywanej  na  cele  mieszkaniowe  położonych  na  terenie

Gminy Lublin.

Oświadczam/oświadczamy*,  że  zapoznałem/zapoznaliśmy*  się  z  treścią  klauzuli  informacyjnej

dotyczącej  przetwarzania  moich/naszych*  danych  osobowych,  dostępnej  w  siedzibie

Wydziału  Gospodarowania  Mieniem  Urzędu  Miasta  Lublin  przy  ul.  Wieniawskiej  14

lub  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  Urzędu  Miasta  Lublin  (www.bip.lublin.eu)  w  zakładce:

E-Urząd  →  Opisy  usług  →  Wydział  Gospodarowania  Mieniem  →  Lokale  mieszkalne,  sprzedaż

→ Sprzedaż lokali mieszkalnych.

Powyższe dane i oświadczenia zostały podane w sposób świadomy o odpowiedzialności karnej

z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2021 r., poz. 2345 z późn. zm.)

za składanie fałszywych wyjaśnień i zeznań.

   ............................................................                 ..............................................................  
             (podpis Najemcy)                                            (podpis Współmałżonka/Współnajemcy)

Załączniki:

1. Kopia umowy najmu
2. Kopia wyroku sądu – rozwiązania małżeństwa Wnioskodawców, orzeczenia separacji, itp.*

* niepotrzebne skreślić
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