ul. Bohaterów Ge/a Warszawskiego 1a, 70-302 Szczecin
tel.
! 91 430 91 00 • faks 91 430 91 45 • e-mail: biuro@stbs.pl • www.stbs.pl

!

Szczecin, dnia ..........................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
imię i nazwisko
............................................................................................................................................................................................................................................
adres
..........................................................................................................
nr telefonu

..........................................................................................................
adres e-mail

Wniosek*
o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego;
o wynajem zwolnionej części lokalu mieszkalnego lub lokalu niebędącego samodzielnym
lokalem mieszkalnym (tzw. rozgęszczenie);
o wyrażenie zgody na zamianę lokalu mieszkalnego
o zamianę lokalu mieszkalnego z urzędu / międzylokatorską**;
o wstąpienie w najem po zgonie najemcy lokalu mieszkalnego;
o pozbawienie najemcy uprawnień do lokalu mieszkalnego.
* właściwe pole proszę zaznaczyć krzyżykiem

** niepotrzebne skreślić

Dane o wnioskodawcy i osobach z nim zamieszkałych
L.p. Imię i nazwisko

Data urodzenia

Dane o zameldowaniu

Stopień pokrewieństwa
w stosunku do wnioskodawcy

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Uzasadnienie:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................
(podpis wnioskodawcy)
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Wypełnia zarządca (administrator) nieruchomości
Najemcą lokalu przy ul.

....................................................................................................................................................................................,

o który ubiega się wnioskodawca, na podstawie umowy najmu z dnia ..................................................................................
jest/był* Pan/Pani* .................................................................................................................................................................................................

Dane dotyczące lokalu mieszkalnego:
położenie w budynku mieszkalnym przeznaczonym do rozbiórki, remontu kapitalnego*;
mieszkanie rozkładowe, przechodnie*;
mieszkanie składa się z następujących pomieszczeń:
pokoju I o pow.

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

m², pokoju II o pow.

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

m², pokoju III o pow.

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

m², pokoju IV

o pow. ................. m², pokoju V o pow. ................ m², kuchni I o pow. ................ m², kuchni II o pow. ................. m²
i pomieszczeń pomocniczych: .................................................................................................................................................................
Łączna powierzchnia lokalu wynosi: ...................................... m².
Mieszkanie zajmowane jest:
samodzielnie
wspólnie w następujący sposób:
L.p. Imię i nazwisko najemcy

Numer
zajmowanego
pomieszczenia

Powierzchnia
użytkowa

Liczba osób pozostających Dane
we wspólnym gosp.
o pomieszczeniach
domowym
pomocniczych

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Wyposażenie mieszkania:
instalacja wodno-kanalizacyjna;
instalacja gazowa;
instalacja centralnego ogrzewania sieciowa/indywidualna*;
instalacja ciepłej wody sieciowa/indywidualna*;
piece węglowe;
inne ........................................................................................................................................................................................................................
Informacje na temat stanu konta opłat z tytułu najmu lokalu:
brak zaległości;
zaległości w opłatach na dzień ...................................................................... wynoszą ...............................................................zł
+ odsetki z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat w wysokości ................................................ zł
miesięczny wymiar opłat z tytułu najmu wynosi ................................................ zł
odszkodowanie za bezumowne użytkowanie lokalu TAK/NIE*

Szczecin, dnia ....................................................................................

................................................................................................
(podpis zarządcy lub osoby upoważnionej)

* niepotrzebne skreślić
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