
WNIOSEK O WYRAŻENIE ZGODY NA PONOWNE ZAWARCIE
UMOWY NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO

Imię i nazwisko .....................................................................................................................................

Adres lokalu ….......................................................................................................................................

Z  uwagi  na  całkowitą  spłatę  zadłużenia  z  tytułu  korzystania  z  lokalu  mieszkalnego

położonego w Sosnowcu przy ulicy …...................................................................................................

wnoszę o wyrażenie zgody na ponowne zawarcie umowy najmu przedmiotowego lokalu.

Oświadczam, że:

1. moja sytuacja materialna i rodzinna będąca przyczyną wypowiedzenia umowy najmu uległa

zmianie,

2. przedmiotowy  lokal  mieszkalny  służy/nie  służy* zaspokojeniu  potrzeb  mieszkaniowych

mojej rodziny,

3. nie posiadam tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego.

….........................................................................
     data i  podpis wnioskodawcy

Załącznik: oświadczenie najemcy/użytkownika o osobach zamieszkujących w lokalu.

Potwierdzenie pracownika Działu Windykacji Należności:

Zadłużenie za przedmiotowy lokal mieszkalny zostało uregulowane w całości.

….........................................................................
   data i podpis pracownika DWN

* Niepotrzebne skreślić



Oświadczenie
najemcy / użytkownika* Obowiązuje od:

08.05.2019 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora Zakładu nr 33/2019

Sosnowiec, dnia _______________________ 
Oświadczam, iż w lokalu mieszkalnym:

nr ___________ przy ul. _____________________________ w Sosnowcu zamieszkują, wraz ze mną, następujące osoby:

Lp. Imię i nazwisko
Stosunek do

najemcy/
użytkownika*

PESEL
Osoba faktycznie

zamieszkująca w lokalu
[TAK/NIE]**

Uwagi
[w tym telefon i/lub e-mail kontaktowy

składającego oświadczenie]

1 najemca /
użytkownik*

2

3

4

5

6
* niepotrzebne skreślić

** informacje niezbędne do prawidłowego wyliczenia obciążeń za media i odpady komunalne

____________________________________________________ _______________________________________________________
czytelny podpis pracownika przyjmującego oświadczenie czytelny podpis (imię i nazwisko) składającego oświadczenie
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Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie  z  art.  6  ust.1  lit.  a,  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych  nr  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r,  wyrażam  zgodę  na

przetwarzanie przez Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu, danych dotyczących mojej osoby (telefon, e-mail) w celu kontaktu pomiędzy

mną a Miejskim Zakładem Zasobów Lokalowych w Sosnowcu.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało

wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

_______________________________________________________
data, czytelny podpis (imię i nazwisko) składającego oświadczenie

Przyjmuję do wiadomości, iż niniejsze oświadczenie stanowi podstawę złożenia przez Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu, do

Urzędu  Miasta  Sosnowca,  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  składanej  przez  właścicieli  nieruchomości

położonych na obszarze Gminy Sosnowiec w trybie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity

Dz.U. z 2017 r, poz.1289 z póżn. zm.) oraz uchwały nr 802/LVI11/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy

Sosnowiec.

_______________________________________________________
data, czytelny podpis (imię i nazwisko) składającego oświadczenie

Wersja 3.0                2/2


