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                                                                                                                            Kamienna Góra, dnia ........................................ 
 
 

     Burmistrz Miasta  
     Kamienna Góra 

 
Wniosek  

o nabycie lokalu mieszkalnego, stanowiącego mienie komunalne  
Gminy Miejskiej Kamienna Góra, położonego w Kamiennej Górze przy ul. 

............................................................................Nr...............................  

 

1. Imiona i nazwisko wnioskodawcy ..................................................................................... 

2. Imiona rodziców ................................................................................................................ 

3. seria i Nr dowodu osobistego ........................................................................................... 

4. Nr PESEL ........................................................................................................................... 

5. Adres zamieszkania ......................................................................................................... 

.......................................................................................nr tel........................................... 

6. stan cywilny ...................................................................................................................... 

7. Imiona i nazwisko współmałżonka ................................................................................... 

8. Imiona rodziców ................................................................................................................ 

9. Seria i Nr dowodu osobistego ........................................................................................... 

10. Nr PESEL ........................................................................................................................... 

11. Adres zamieszkania ........................................................................................................... 

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

 

12. Wnoszę/-simy o sprzedanie na odrębną własność lokalu mieszkalnego nr ....... położonego na 

parterze/......... piętrze*  w budynku przy ul. .............................................  nr ........... 

składającego  się z ......... pokoju/-i, kuchni, przedpokoju, łazienki, WC oraz innych pomieszczeń 

przynależnych* ............................................................................... 

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

 

13.  Jestem/-śmy najemcą/-cami w.w lokalu mieszkalnego na podstawie (proszę podać na 

podstawie jakiego dokumentu najem został nawiązany oraz jego datę 

i numer)............................................................................................................................. 

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

 



2/2 

Przed podpisaniem aktu notarialnego nabywca/-cy lokalu mieszkalnego zobowiązany/-i będzie/-dą 

do złożenia oświadczenia następującej treści:  

1. Działając w charakterze nabywcy/-ów nieruchomości zabudowanej położonej w Kamiennej 

Górze przy ul.................................................. stanowiącej lokal mieszkalny o pow. .................. 

oświadczam/-y świadom/-i odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego, że nie 

jestem/-śmy właścicielem/-i w całości lub w części innego lokalu mieszkalnego lub domu 

mieszkalnego, a także najemcą/-ami innego lokalu mieszkalnego oraz nie przysługuje mi/nam 

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz nie korzystaliśmy z 

przysługującej bonifikaty przy wykupie lokalu mieszkalnego w Kamiennej Górze. 

2. W przypadku złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia wyszczególnionego w pkt 1 

oświadczam/-y, iż w trybie art. 777 § 1 pkt 4 kpc dobrowolnie poddaję/-my się egzekucji 

obejmującej obowiązek zapłaty na rzecz sprzedającego Gminy Miejskiej Kamienna Góra 

określonej w treści aktu notarialnego przenoszącego własność kwoty stanowiącej bonifikatę od 

ustalonej ceny nieruchomości wraz z jej ustawowo określoną waloryzacją.  

 

Pouczony/-eni o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego za wprowadzanie w błąd 
oświadczam/-y, że powyższe dane są zgodne z prawdą. 
 

 

................................................................              ................................................................ 
 (podpis wnioskodawcy)             (podpis współmałżonka) 

 

 

Załączam/-y niżej wymienione dokumenty potwierdzone w Spółce Mieszkaniowej Spółce z o. o. 
w Kamiennej Górze  ul. H. Sienkiewicza 3  
 

1. kserokopię decyzji o przydziale  
2. kserokopię umowy najmu 

 
 
 
UWAGA: 
dane osobowe proszę wypełniać zgodnie z dowodem osobistym 


