
        Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 59/13 
        Dyrektora ZBiLK z dnia 06.09.2013r 
 
 
Nazwisko i imię..................................................  Szczecin, dnia ............................ 
 
Adres korespondencyjny ................................... 
 
............................................................................. 
Telefon................................................................. 
         
        ZARZĄD BUDYNKÓW 
        i LOKALI KOMUNALNYCH 
        ul. MARIACKA 25 
        70 – 546 SZCZECIN 

 
 

 
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE LOKALU W CELU PRZEPROWADZENIA PRAC 

REMONTOWYCH DLA OSOBY UJĘTEJ W OSTATECZNYM WYKAZIE 
 
I. Kolejność preferowanych mieszkań przeznaczonych do remontu na koszt przyszłego 
najemcy (w pierwszej kolejności proszę wskazać mieszkanie na którym najbardziej 
Państwu zależy): 
 

1. ul…………………..……………………………………………………… 
2. ul………………………………………………………………………….. 

 
II.   Wnioskodawca 
 

 1.   Imię i nazwisko  składającego wniosek 

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

 2.   Data urodzenia ........................................... pesel......................................stan cywilny 

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

3. Adres i data zameldowania na pobyt stały 

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

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

4. W przypadku posiadania tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego-podać adres lokalu, 

również w przypadku zawartej umowy najmu – załączyć dokument potwierdzający: 

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

…………………………………………………………………………… 

III.   Współmałżonek (konkubina, konkubent) 

1.  Imię i nazwisko 

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

2. Data urodzenia .................................................. pesel…………………….stan cywilny 

…................................................................................................................................. 
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3. Adres i data zameldowania na pobyt stały 

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

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

4. W przypadku posiadania tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego- podać adres lokalu 

również w przypadku zawartej umowy najmu – załączyć dokument potwierdzający: 

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

IV. Osoby uprawnione do wspólnego zamieszkiwania w lokalu (np. dzieci, bądź osoby 
pozostające pod opieką wnioskodawcy): 

 
 

Lp. 

 

Nazwisko i imię 

 

Data urodzenia 

 

Stosunek do wnioskodawcy 

   

   

   

   

   

Zmiana danych zawartych we wniosku stanowiącym podstawę do umieszczenia wnioskodawcy 
w ostatecznym wykazie każdorazowo wymaga pisemnego uzasadnienia. 
 
 
Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych  
w celach mieszkaniowych. Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie informuje, że 
nie będzie przekazywać danych innym podmiotom oraz że służy Panu/Pani prawo wglądu  
i poprawiania zgromadzonych danych.    
 
Wyrażam zgodę na wykonanie prac remontowych we własnym zakresie i na własny koszt bez 
prawa żądania zwrotu poniesionych nakładów. 
 
UWAGA! 
 
Złożenie przez wnioskodawcę wniosku zawierającego nieprawdziwe dane lub zatajenie danych 
dotyczących własnej sytuacji mieszkaniowej, skutkuje pozostawieniem wniosku bez 
rozpoznania.                                                               
 

         
1. …..............................................  
 
2.   …..............................................  

                                                                                  ( podpisy składających wniosek ) 
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