CZĘŚĆ I. WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA.
Białystok, ……........................

PREZYDENT MIASTA
BIAŁEGOSTOKU

1 .......................................................................
(Imię i nazwisko wnioskodawcy)
PESEL.................................................................
Seria i nr dowodu osobistego …….………………………
Imiona rodziców ………………………………………………
Adres zameldowania............................................
……………………………….........................................
Tel. kontaktowy.……………………...........................

2 ......................................................................
(Imię i nazwisko małżonka)
PESEL.................................................................
Seria i nr dowodu osobistego .…………...................
Imiona rodziców ……………………………………………….
Adres zameldowania............................................
……………………………….........................................

WNIOSEK O SPRZEDAŻ LOKALU
I.

Proszę o sprzedaż lokalu nr ............. położonego na ………. piętrze w budynku

przy ulicy ….…………..…………….……………..…………… w Białymstoku, którego jestem
(jesteśmy)

najemcą/ami na podstawie umowy najmu zawartej na czas nieoznaczony

(kserokopia umowy najmu lub umów najmu w załączeniu).

II. Stan majątkowy wnioskodawcy oraz członków rodziny wspólnie zamieszkujących:
a) jakie posiadają nieruchomości: ………………………………………………………………………….
b) czy budują własny dom: ………………………………………………………………………………….
II. Proszę o zaliczenie do okresu najmu, od którego uzależnia się wysokość bonifikaty:

1) okres najmu poprzedniego najemcy, jeżeli ubiegający się o nabycie wstąpił
w stosunek najmu na podstawie:
a) art. 691 Kodeksu cywilnego,
b) art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych
i dodatkach mieszkaniowych,
c) odrębnych przepisów regulujących zasady najmu lokali komunalnych,
o ile jest osobą, o której mowa w art. 691 Kodeksu cywilnego albo rodzicem lub wnukiem
poprzedniego najemcy lub jego współmałżonka albo rodzeństwem poprzedniego najemcy;
2) okres najmu lokalu, o którym mowa w art. 20 ust. 2a ustawy z dnia 21 czerwca
2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego.
W przypadku wnioskowania o zaliczenie okresu najmu poprzedniego najemcy
należy zaznaczyć właściwą pozycję oraz dołączyć kserokopie umów najmu.
III. Jeżeli osoba ubiegająca się o nabycie lokalu jest osobą:
- rozwiedzioną, należy dołączyć orzeczenie rozwodowe,
- wdową lub wdowcem, należy dołączyć odpis skrócony aktu zgonu małżonka.
W przypadku małżonków posiadających rozdzielność majątkową, należy dołączyć
dokument potwierdzający ten fakt.
W przypadku posiadania uprawnień kombatanckich należy dołączyć kserokopię legitymacji.
Jeżeli mieszkanie jest lokalem zakładowym, należy dołączyć zgodę na wykup lokalu
wydaną przez dysponenta lokalu.
IV. Oświadczam, iż wpłaciłem /nie wpłaciłem w dniu ……………………..kaucję mieszkaniową
z

tytułu

najmu

lokalu

mieszkalnego

numer

……..

położonego

w

Białymstoku

przy ul. ……………………………………………………… w wysokości ………………………….. złotych.

………………………………………………………………
………………………..……………………………………
czytelne podpisy wnioskodawców

