
Biuro Gospodarki Lokalowej: tel. 56 45 120 25, fax. 56 45 120 40 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu ul. Curie-Skłodowskiej 5-7 

………………………………………………………………..                                   ...…………………………………………………………             

Imię i nazwisko wnioskodawcy                                                               Imię i nazwisko małżonka 
 
……………………………………………………………….                                   …………………………………………………………. 

Adres zamieszkania                                                                                   Adres zamieszkania 
 
…………………………………………………………………                                  …………………………………………………………… 

Nr PESEL                                                                                                         Nr  PESEL 
 
…………………………………………………………. 
Nr telefonu 
 
………………………………………………………… 
Stan cywilny 

WNIOSEK O PRZEPISANIE UMOWY NAJMU PO WYPROWADZENIU NAJEMCY 

Proszę o przepisanie umowy najmu lokalu nr …….. znajdującego się w budynku przy ulicy 

………………………………………………………………………………………..w  Grudziądzu 

po wyprowadzeniu się  najemcy..…………………………  /………….………………………… 

                                                                           stopień pokrewieństwa                   Imię i nazwisko obecnego najemcy 

 

Dane zawarte w punktach 1-2 potwierdza administracja budynku 

Bom przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7 

1. Wielkość mieszkania: 

Pomieszczenie Powierzchnia w m2 

Piętro  

1 pokój  

2 pokój  

3 pokój  

4 pokój  

5 pokój  

Kuchnia  

Przedpokój   samodzielny/ wspólny*  

Łazienka /z wc / samodzielna/wspólna*/  

wc/ w lokalu/ poza lokalem*  

Komórka  

Inne pomieszczenia  

Powierzchnia mieszkalna  

Powierzchnia użytkowa  

Piwnica  
*Niepotrzebne skreślić 

 

2. Zasób:                 

MPGN,     MPGN- WM,     PRYWATNY w zarządzie MPGN,                                            

GMINNY w zarządzie MPGN,     TBS                 

                                                                                                                     

 



Biuro Gospodarki Lokalowej: tel. 56 45 120 25, fax. 56 45 120 40 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu ul. Curie-Skłodowskiej 5-7 

3. Osoby zamieszkałe w lokalu  

Lp. Imię i Nazwisko PESEL Stopień pokrewieństwa 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    
 

 Dane zawarte  w punkcie  4 potwierdza Zespół Windykacji ( pokój nr 6)  

4. Zaległości czynszowe  

o na dzień ……………………….. wynoszą…………………….                       

o miesięczny wymiar czynszu/odszkodowania*………………………………… 

                                                                                                                             

……………………………………………                                  …...…………………………………………                                   

                               data                                                                                podpis pracownika  

 

 

 

Grudziądz, dnia…………………………                                 ……………………………………………...                                                                        

                                                                                                                     Podpis  wnioskodawcy  

 

OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z treścią Art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych „RODO”), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

przez administratora danych Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w Grudziądzu, przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz, w celu prawidłowej realizacji przedmiotowej działalności określonej                 

w Umowie Spółki. Dane osobowe przekazuję dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli 

informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych                      
i prawie ich poprawiania. 

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

                       (podpis oświadczającego) 

 

 
Załączniki: 
 

1. Decyzja (umowa najmu) o przydziale mieszkania dotychczasowemu najemcy 
2. Zaświadczenie z Wydziału Ewidencji Ludności Urzędu Miejskiego w Grudziądzu                               

z informacją o osobach zameldowanych w lokalu, datą zameldowania i nr Pesel osób 
zameldowanych ( budynek USC ul. Mickiewicza 28/30 ) i dokument potwierdzający 
pokrewieństwo z Najemcą.  

3. Zaświadczenie  o dochodach brutto wszystkich  osób pełnoletnich, zameldowanych w lokalu, 
osiągnięte w okresie trzech pełnych miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku  
lub udokumentowanie braku dochodów. 

4. Oświadczenie o zrzeczeniu praw najmu lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 
podpisane w obecności pracownika Biura Gospodarki Lokalowej (dowód osobisty  
do wglądu). 


