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Ciechanów, dnia ...............................       

                                     

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

   (nazwisko i imię najemcy lokalu mieszkalnego) 

 

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

 

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

     (adres do korespondencji) 

 

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

     (nr telefonu) 

 

 

                 

                                                                               PREZYDENT   MIASTA   CIECHANÓW 

  

                                                                        

                                

 

WNIOSEK 

o  sprzedaż  lokalu  mieszkalnego  na  rzecz  najemcy 

 

 

Proszę  o sprzedanie  mi  zajmowanego lokalu  mieszkalnego  nr .............. położonego  

w Ciechanowie  przy  ul. ................................................................ nr .......... wraz z udziałem 

w przypadającej  na  ten  lokal  części   gruntu   związanego   z   budynkiem,  w  którym  

znajduje  się  wymieniony  lokal. 

Przedmiotowy  lokal   składa  się  z ..........  pokoi,  kuchni, łazienki z/i w.c.*  oraz 

przedpokoju;  jest położony  na  parterze / ........  piętrze.* 

Jestem  najemcą  tego  lokalu  na  podstawie  umowy  najmu  zawartej  na  czas  

nieokreślony, której  kopię  załączam. 

 

* - niepotrzebne skreślić                                                                                           

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

                                                                                ( podpis  wnioskodawcy ) 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ 
Oświadczam, że zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 
r.) zapoznałam (-em) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z przysługującym prawie dostępu do treści 
moich danych oraz ich poprawiania, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne, lecz niezbędne 
w celu realizacji sprawy. 
 
Ciechanów, dnia …………………………..                                                                ……………………………………………………………. 
                                                                                                                                                        (czytelny podpis osoby składającej oświadczenie) 
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WYPEŁNIA  TBS sp. z o.o. 

                            

                                                                                          Ciechanów, dnia…………………… 

 

…………………………….  

    (pieczęć nagłówkowa)                     

 

TBS sp. z o.o. w Ciechanowie potwierdza dane zawarte we wniosku oraz informuje, że: 

 

1. wysokość zadłużenia z tytułu opłat czynszowych  wynosi: ………………………………...  

 

2. budynek przy ul. ……………………………………………….     wybudowany został 

w roku ………….. , a  jego kapitalny remont  przeprowadzony został  w  roku   ………....... 

 

3. w ostatnich  5 latach budynek  przy ul.    ……………………………………    poddany był 

      w roku ……… mniejszemu  remontowi, a jego zakres obejmował: ………………………… 

     ……………………………..............………………………………………………………….. 

     ..………………………………………………………………………………………………. 

     ………………………………………………………………………………………………… 

     ………………………………………………………………………………........................... 

    rozliczenie na 1 m
2 

  budynku ………………… (słownie: …………………........................... 

    …………………………………………………………………………………) 

 

4. kwota zaliczek wpłaconych przez Gminę Miejską  Ciechanów, zgromadzonych  

na wyodrębnionym funduszu remontowym i nierozliczonych  na  pokrycie  kosztów  

remontów  nieruchomości wspólnej    ul…………………………………..     

       na dzień ……………………………. wynosi …………………(słownie: …………………. 

     ……………………………………………………………………………….........................  ) 

 

5. kwota  zobowiązań realnych,  należnych dotychczas do zapłaty przez  Gminę  Miejską 

Ciechanów  i  spłacanych  w  miesięcznych  ratach w formie zaliczek  na  wyodrębniony  

fundusz  remontowy  w/w nieruchomości wspólnej, na dzień …………………………. 

wynosi ……………… (słownie………………………………………………………………..   

    …………………………………………………………………………………) 

 

6. warunki, na  jakich będzie rozliczona kaucja, zostały z najemcą  ustalone w protokole 

podpisanym przez strony w dniu ………… 

 

 

 

                                                                          ……..…………………………….............. 
                                                                                     ( pieczątka  imienna  i  podpis ) 

 


