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Wniosek o wykup lokalu – strona pierwsza wypełniana przez najemcę 

 

 

Bez podpisu wnioskodawców 

wniosek nie może być dalej 

rozpatrywany. 

Konieczne wskazanie rodzaju 

lokalu, który jest przedmiotem 

wniosku o wykup. 

Wpisać adres lokalu będącego 

przedmiotem wniosku o wykup. 

Wpisać datę 

sporządzenia 

wniosku. 

Wpisać dane wnioskodawcy/ów. 
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Wniosek o wykup lokalu – informacja o przetwarzaniu danych osobowych – 

wymagany podpis wnioskodawcy/ów 

 
 

Bez podpisu wnioskodawcy/ów 

wniosek nie może być dalej 

rozpatrywany. 
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Załącznik nr 1 do wniosku o wykup lokalu – wypełniany przez 

wnioskodawcę/ów 

 
 

 

 

 

 

Data z 1. strony wniosku (data 

sporządzenia wniosku). 

Wpisać dane wnioskodawcy/ów. 

Bez podpisu wnioskodawcy/ów 

wniosek nie może być dalej 

rozpatrywany. 

Konieczne wykreślenie 

zbędnych informacji i 

uzupełnienie brakujących. 
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Załącznik nr 2 do wniosku o wykup lokalu – wypełniany przez 

wnioskodawcę/ów 

 
 

 

 

Data z 1. strony wniosku (data 

sporządzenia wniosku). 

Wpisać dane wnioskodawcy/ów. 

Bez podpisu wnioskodawcy/ów 

wniosek nie może być dalej 

rozpatrywany. 

Konieczne wykreślenie 

zbędnych informacji i 

uzupełnienie brakujących. 
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Załącznik nr 4 do wniosku o wykup lokalu – wypełniany przez 

wnioskodawcę/ów 

 

 
 

Data z 1. strony wniosku (data 

sporządzenia wniosku). 

Wpisać dane wnioskodawcy/ów. 

Bez podpisu wnioskodawcy/ów 

wniosek nie może być dalej 

rozpatrywany. 

Niepotrzebne skreślić, tj. 

pozostawić mieszkalnego,  

użytkowego lub garażu 

Adres lokalu  z 1. strony wniosku. 


