
…………………………………………………….. 
imię i nazwisko wnioskodawcy/wnioskodawców 
 
……………………………………………………. 

seria i nr dowodu osobistego, wydany przez 
 
…………………………………………………….. 

adres zameldowania 
 
…………………………………………………….. 

adres korespondencyjny 
 
nr. tel……………………………………………... 
 
    Dyrektor 
    Oddziału Regionalnego 

Agencji Mienia Wojskowego 
w Bydgoszczy 
ul. Gdańska 163 a 
85-915 Bydgoszcz 

 
 

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO 
 

A. Wnoszę o przydział lokalu mieszkalnego w miejscowości………………………………..,  

o strukturze……pokoi, powierzchni użytkowej………………na czas oznaczony ………. lat 

(maksymalny czas obowiązywania umowy- 9 lat). 

B. Wykaz osób ubiegających się wraz z wnioskodawcą o przyznanie lokalu mieszkalnego: 

 
Czy rodzina obecnie mieszka razem? (*): tak / nie  
 
 

C. Opis aktualnej sytuacji mieszkaniowej: 

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

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

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

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

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

Lp. Nazwisko i imię Data urodzenia PESEL 
Stosunek 

pokrewieństwa 
do wnioskodawcy 

 
Stan 
cywilny 

 
1    Wnioskodawca  

2      

3      

4      

5      

6      



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

 
Oświadczam, że (*) 

1) jestem / nie jestem właścicielem / współwłaścicielem lokalu mieszkalnego lub budynku 

mieszkalnego, 

2)     w przeszłości zbyłem / nie zbyłem i przekazałem / nie przekazałem innej osobie lokalu 

mieszkalnego lub budynku mieszkalnego położonego w miejscowości 

……………………………, przy ul…………………………………, 

3)    najemcą, / właścicielem lokalu mieszkalnego, w którym aktualnie zamieszkuję na podstawie 

umowy najmu / decyzji administracyjnej / prawa własności z dnia………………………. jest 

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

(imię i nazwisko właściciela lub najemcy, stopień pokrewieństwa lub brak pokrewieństwa, nazwa 

instytucji) 

 
na podstawie umowy najmu / decyzji administracyjnej / prawa własności z dnia ............................... 
 

• Budynek jest (*): gminny / Skarbu Państwa (w tym AMW) / własny / wspólnoty mieszkaniowej / 
spółdzielczy / od osoby prywatnej / inny (jaki?) ...................... 

 
• Zajmowany lokal jest (*): podnajmowany / użyczony / zamieszkiwany wspólnie z rodzicami / 

zamieszkiwany wspólnie z innymi członkami rodziny / inne ........................................................... 
 

4)  Ja oraz mój współmałżonek jest/nie jest żołnierzem zawodowym (*) 
 

5) otrzymałam(łem) (*): ekwiwalent pieniężny w zamian za rezygnację z kwatery / odprawę 
mieszkaniową w miejscowości …………………………………… (**) 

 
*niepotrzebne skreślić 
** wykreślić jeżeli nie dotyczy 

 

D. Załączniki do wniosku o przydział lokalu mieszkalnego  

1. Zaświadczenie o dochodach.  

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

 podpis wnioskodawcy  
 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i opublikowanie moich danych 
osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz 926 z późn. zm.), złożonych w celu rozpatrzenia wniosku. 
Złożenie przez wnioskodawcę oświadczeń zawierających nieprawdziwe dane lub zatajenie danych 
dotyczących własnej sytuacji mieszkaniowej i materialnej niezbędnych do zawarcia umowy najmu 
lokalu skutkuje odstąpieniem od realizacji wniosku. 
 

 
 
 …………..…………………………….. 
  podpis wnioskodawcy 
 


