
...................................................................  ...........................................                                 
Imię i nazwisko wnioskodawcy                                 Nr  telefonu                                                                             
     
..............................................................................................................                                                                                                                                     
Adres:                     ulica, nr  domu, nr  mieszkania                    
 
..............................................................................................................   
Kod pocztowy, miejscowość 
 
.................................../...........................................................................                                 
PESEL    -                       Miejsce urodzenia                                                                                                                                                                                               
 
............................................................................................................... 
Seria i nr dowodu osobistego  wydanego przez                                                                               

Wniosek 

*) o: - przydział do najmu - zamianę - zmianę tytułu gł. najemcy - przywrócenie tytułu najmu -  

        - przedłużenie tytułu najmu - lokalu mieszkalnego dla wymienionych osób: 

L.p. Imię i nazwisko 
Stopień 

pokrewieństwa 
Data urodzenia PESEL 

1.  Wnioskodawca   

2.     

3.     

4.     

5.     

Źródło utrzymania - pieczęć zakładu  pracy - wysokość dochodu, podpis gł. księgowego  

lub osoby upoważnionej. 
 

Dochody razem wynoszą:.......................................................... miesięcznie. 

Posiadam / nie posiadam*) tytuł najmu / własności*) lokalu mieszkalnego - 

 - w przypadku zamiany lokal dotychczas zajmowany opuszczę. 

Prośbę motywuję następująco:............................................................................................................. 

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

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

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

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

Związek z górnictwem .........................................................................................................................                                                                                                            

                                                                                   

                                                                                                                  ……............................... 
                                                                                                                                                                        pośw. związku z górnictwem  

Dotychczasowe warunki mieszkaniowe wnioskodawcy: 

Głównym najemcą / właścicielem *) mieszkania jest:.............................................................................  

Pow. ogólna mieszkania: .............. Ilość zam. osób.............. Ilość pokoi.......... Kuchnia.......................                                                                                                                                    

Łazienka......................WC.....................Ogrzewanie............................CWU...............Gaz….................. 

Stan zadłużenia lokalu ........................................................................................................................... 

Umowa najmu zawarta dn. .......................... na czas ............................................................................ 

na podstawie uchwały/decyzji*) nr ......................................................... z dnia .....................................  

Potwierdzam zgodność danych dotyczących warunków zamieszkania wnioskodawcy: 

 

...............................................................                            .............................................................. 
                   Podpis wnioskodawcy                                                                   Pieczęć i podpis administratora  

*niepotrzebne skreślić 

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach przeprowadzenia procesu przydziału, zamiany, przywrócenia tytułu 
najmu, przedłużenia tytułu najmu lokalu mieszkalnego, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych                  
(Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami)”. 
 

                                                                               ...............................................................                             
                                                                                                                                                     Podpis wnioskodawcy                                                                    

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. 

Oddział w Bytomiu 

Zakład Administracja Zasobów Mieszkaniowych 

ul. Strzelców Bytomskich 207 

41-914 Bytom  



 

I propozycja przydziału: 

Komisja Mieszkaniowa na posiedzeniu w dniu ................................. proponuje:  

przydzielić lokal mieszkalny nr........... położony w ...................................................................................   

przy ul. .....................................................................................nr ..................... 

Podpisy  Członków Komisji:                

 

 

 

Stanowisko wnioskodawcy: *przyjmuje propozycję, nie przyjmuje propozycji   

 

 

 

II propozycja przydziału: 

Komisja Mieszkaniowa na posiedzeniu w dniu .................................  proponuje:  

przydzielić lokal mieszkalny nr........... położony w ...................................................................................   

przy ul. .....................................................................................nr ..................... 

Podpisy  Członków Komisji:                

 

 

 

Stanowisko wnioskodawcy: *przyjmuje propozycję, nie przyjmuje propozycji   

 

 

 

III propozycja przydziału: 

Komisja Mieszkaniowa na posiedzeniu w dniu .................................  proponuje:  

przydzielić lokal mieszkalny nr........... położony w ...................................................................................   

przy ul. .....................................................................................nr ..................... 

Podpisy  Członków Komisji:                

 

 

 

Stanowisko wnioskodawcy: *przyjmuje propozycję, nie przyjmuje propozycji   

 
 
*niepotrzebne skreślić 


