
 (formularz wypełnić drukowanymi literami)

Wnioskodawca: 

Imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy:.........................................................................................................

Adres: ................................................................................................................................................................. 

tel. kontaktowy: ..................................................................................................................................................

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NAJMU
z powodu zmiany dotychczasowego najemcy 

________________________________________________________________________________________________

.

lokalu mieszkalnego * lokalu socjalnego * lokalu zamiennego *

pod adresem .... ..................................................................................................................................

WYKAZ OSÓB ZGŁOSZONYCH DO WSPÓLNEGO ZAMIESZKANIA:

Lp. Imię i nazwisko Stopień 
pokrewieństwa 

(wobec 
wnioskodawcy)

Data urodzenia Źródło dochodu

wnioskodawca

 
 Zarejestrowano:

..............................................................................
miejscowość, dnia

INWEST– KOM SP. Z O.O.
ul. Wiślana 6
83-140 Gniew

 



Opis lokalu (wypełnić w uzgodnieniu z Zarządcą):

Wskazany wyżej lokal składa się z .......... pokoi o powierzchni mieszkalnej ............. m2:
1) ..................m2 , 2) ..................m2 , 3) ..............m2, 4) ................. m2

oraz kuchni o pow. ..............m2 , łazienki o pow. ....................m2.,
WC w lokalu*, poza lokalem * o pow. ......... m2, pomieszczenie przynależne (np. piwnica) ........ m2. 
Łączna powierzchnia użytkowa: ....................  m2

Lokal położony jest na parterze *, ........... piętrze * i jest wyposażony w instalacje:
− elektryczną* , wodną *, kanalizacyjną *, gazową *, centralne ogrzewanie * .

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie informacje są zgodne z prawdą. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie nieprawdziwych 
danych spowoduje pociągnięcie do odpowiedzialności karnej w trybie art. 233 k.k. 

* niepotrzebne skreślić

                                                                          ...........................................................
(podpis Wnioskodawcy / Wnioskodawców)

W celu umożliwienia realizacji  niniejszego wniosku wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych  

osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. .Nr 133,  poz. 883. z późn. zm.).



KARTA INFORMACYJNA

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NAJMU
z powodu zmiany dotychczasowego najemcy

POSTAWA PRAWNA:
 art. 4 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy 

i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.),
 Uchwała  Rady  Miejskiej  w  Gniewie  Nr  XVI/151/08  z  dnia  1  lutego  2008r.  w  sprawie  zasad 

wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Gniew oraz wieloletniego 
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Gniew (Dz. Urz.  woj.  pom. z 2008r., 
Nr 38, poz. 1145),

 Zarządzenie  Nr  9/09  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Gniew  z  dnia  12  stycznia  2009  r.  w  sprawie 
ustalenia wzoru druków wniosku o przydział / zamianę lokalu, wniosku o zawarcie umowy najmu 
z powodu zmiany dotychczasowego najemcy.

WYMAGANE DOKUMENTY:
 Wypełniony wniosek
 Załączniki do wniosku 

– dokumenty potwierdzające sytuację rodzinną (np. wyroki sądowe, akty zgonów)

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:
 Biuro Obsługi Klienta Inwest-Kom Sp. z o. o.
 Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy Gniew

OPŁATY:
 Nie dotyczy

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 Wniosek rozpatrywany jest w terminie do 30 dni

PROWADZĄCY SPRAWĘ:
 Inwest-Kom Sp. z o. o., tel. 058 535 23 31, 058 535 23 18

POBRANIE WNIOSKU:
 Strona internetowa Inwest-Kom Sp. z o. o. www.inwest-kom.pl
 Biuro Obsługi Klienta Inwest-Kom Sp. z o. o.
 Strona  internetowa  Urzędu  Miasta  i  Gminy  Gniew  www.gniew.pl, Biuletyn  Informacji  Publicznej 

www.bipgniew.pl 
 Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy Gniew;

UWAGI:
Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gniew zostały określone 
w Uchwale Rady Miejskiej w Gniewie Nr XVI/151/08 z dnia 1 lutego 2008r. (Dz. U. woj. pom. z 2008r., Nr 38, 
poz. 1145).

http://www.inwest-kom.pl/
http://www.bipgniew.pl/
http://www.gniew.pl/

