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WNIOSEK

o wydanie skierowania do zawarcia umowy 
najmu lokalu komunalnego z osobami, które 
pozostały w lokalu po śmierci najemcy i nie 

wstąpiły w najem z mocy prawa.

         Turek, dn. .............................................
................................................... 
                  imię i nazwisko

...................................................
            adres zamieszkania
                                                               Burmistrz Miasta Turku

Wniosek o wydanie skierowania do zawarcia umowy najmu 
lokalu komunalnego z osobami, które pozostały w lokalu 
po śmierci najemcy i nie wstąpiły w najem z mocy prawa.

Podstawa prawna: 
• Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 

gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. 2014 poz.150 ze zmianami.) 
• Uchwała Rady Miejskiej nr XXX/341/05 z dnia 27.10.2005r., ze zmianami,  
     w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

      Proszę o wydanie skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu komunalnego 

położonego w Turku przy ul. .................................................................................... . 

Wyjaśniam, że dotychczasowym najemcą przedmiotowego lokalu był/a/ 

Pan/i/ .............................................................. zmarły/a/ w dniu ..............................  akt 

zgonu nr ............................ .

W załączeniu przedkładam oświadczenie, że nie posiadam tytułu prawnego do innego 

lokalu. 

Oświadczam, że w okresie ostatnich 5-u lat zamieszkiwałem/am/ stale w w/w lokalu 

wraz z jego najemcą. Fakt ten dokumentuję przedłożonym/i/ w załączeniu 

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

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

                                                                            ........................................................
                                                                                                                  podpis wnioskodawcy*

Załączniki:
1. Oświadczenie o braku tytułu prawnego do innego lokalu.
2. Kserokopia aktu zgonu dotychczasowego najemcy lokalu.
3. Dokument/y/ potwierdzające okres pięcioletniego stałego zamieszkiwania wnioskodawcy 

wraz z najemcą.

*      W przypadku, gdy wnioskodawcą jest małżeństwo, oboje małżonkowie winni wypełnić i podpisać jeden wniosek.
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