
___________________ 

* niepotrzebne skreślić 

 

................................................................................        Suwałki, dnia .................................... r. 
 /imiona i nazwisko najemcy/ 

................................................................................ 
 /imiona rodziców/ 

................................................................................ 
 /nr dowodu osobistego/                                                     /stan cywilny/ 

................................................................................   
 /PESEL/ 

................................................................................ 
 /NIP/ 

................................................................................ 
nr telefonu       PREZYDENT MIASTA SUWAŁK 

         
................................................................................                
 /imiona i nazwisko współmałżonka/      
................................................................................ 
 /imiona rodziców/                                                             

................................................................................ 
 /nr dowodu osobistego/ 

................................................................................ 
 /PESEL/ 

................................................................................ 
 /NIP/ 

 
WNIOSEK 

 
O SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO NALEŻĄCEGO DO ZASOBU MIESZKANIOWEGO GMINY M. SUWAŁKI 

 
Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 3 i art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie przepisów uchwały Rady Miejskiej w 

Suwałkach nr XX/211/12 Rady Miejskiej w Suwałkach z 28 marca 2012 r. w sprawie określenia zasad gospodarki 

nieruchomościami. (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z 2012 r. poz. 1422 ), wnoszę o sprzedaż na moją rzecz 

stanowiącego własność Gminy Miasta Suwałki: 

lokalu mieszkalnego wraz z powierzchnią przynależną - piwnicą, położonego w Suwałkach przy ulicy 

......................................................................................... nr domu ......................... nr mieszkania .......................... 

zajmowanego przeze mnie na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale/umowy najmu* nr 

.................................................................. z dnia .............................................................. wydanej/zawartej* przez 

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

z zastosowaniem bonifikaty w wysokości określonej w drodze uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w tej sprawie. 
 

Oświadczam, że:  
 
1/ znane są mi zasady sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych określone w uchwale nr XX/211/12 Rady Miejskiej w 
Suwałkach z 28 marca 2012 r. w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami. (Dziennik Urzędowy 
Województwa Podlaskiego z 2012 r. poz. 1422 ) i uchwale nr XII/130/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 
października 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta 
Suwałki na lata 2016 – 2020 zmienionej uchwałą nr XLVIII/605/2018 z dnia 25 lipca 2018 r. (Dziennik Urzędowy 
Województwa Podlaskiego z 2015 r. poz. 3511 i Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z 2018 r. poz. 3263) 
2/ zobowiązuje się do pokrycia kosztów sporządzenia operatu szacunkowego wyceny wartości lokalu mieszkalnego,  
o którego nabycie niniejszym wnoszę.  
3/ nie pozostaję w zwłoce z zapłatą czynszu i innych opłat z tytułu najmu lokalu mieszkalnego, 
4/ nie przysługuje mi tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego położonego w Suwałkach lub w pobliskiej miejscowości,     
w którym mógłbym/mogłabym zamieszkać wraz z osobami obecnie ze mną mieszkającymi.  
 
 
 
 

        ........................................................ 
                               podpis wnioskodawcy/ów 


