WNIOSEK O PRZEKSZTAŁCENIE ISTNIEJĄCEGO STOSUNKU PRAWNEGO W NAJEM
NA CZAS NIEOZNACZONY W ROZUMIENIU
USTAWY z dnia 21 czerwca 2001r. O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWYM
ZASOBIE GMINY I O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 1234)

………………………………………………………………
Imię i nazwisko wnioskodawcy
……………………………………………………………….
ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość
……………………………………………………………….
nr telefonu
……………………………………………………………….
e-mail
……………………………………………………………….
PESEL wnioskodawcy

Zarząd Komunalnych
Zasobów Lokalowych sp. z o.o.
ul. Matejki 57
60-770 Poznań
za pośrednictwem:
Komendy Wojewódzkiej Policji
ul. Kochanowskiego 2a
60-844 Poznań

1. Zamieszkuję lokal…………………………………………………………………………….…
(dokładny adres lokalu)

-

na

podstawie

decyzji

nr………………………………………..

wydanej

przez

……………………………………….……. z dnia………………………………………...
- innego tytułu prawnego……………………………………………………………………..
2. Zajmowany lokal jest w dyspozycji Policji:
Jeżeli tak, to jakiej jednostki

TAK

NIE

KWP

KMP
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3. Osoby zgłoszone do zamieszkania w lokalu.
Lp.

Imię i nazwisko

stopień
pokrewieństwa

PESEL

uprawnienie wynika z :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

4. Wnioskodawca należy do grupy osób:
Lp.

grupa

A

policjant w służbie stałej,

B

policjant zwolniony ze służby, o którym mowa w art. 98 ustawy o Policji,

C

osoba wskazana w art. 29 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu
emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu
Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży
Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby
Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (tekst jednolity
Dz. U. z 2018 r. poz. 132 z późniejszymi zmianami),

D

osoba pozostająca w lokalu, której uprawnienie do lokalu wynika pośrednio
z wydanej decyzji administracyjnej, a brak jest najemcy, którego najem wynika
z decyzji administracyjnej o przydziale mieszkania funkcyjnego,

E

były małżonek policjanta rozwiedzionego, który nie posiada innego lokalu
mieszkalnego albo domu, a brak jest najemcy, którego najem wynika z decyzji
administracyjnej o przydziale mieszkania funkcyjnego,

F

były lub obecny pracownik cywilny oraz członkowie ich rodziny, zajmujący lokal
na podstawie decyzji o przydziale lub umowy zawartej z jednostką policji.

zaznacz
właściwe

2

5. Czy w okresie od dnia wydania decyzji administracyjnej o przydziale lokalu funkcyjnego do dnia
złożenia niniejszego wniosku nastąpiło zrzeczenie się prawa dyspozycyjności przez właściwy organ
Policji?
6.

TAK

NIE

(W przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK proszę przedłożyć stosowne dokumenty).
7. Zadłużenie: TAK

NIE

8. Czy prowadzone jest postępowanie o opróżnienie lokalu?

TAK

NIE

UWAGI WŁAŚCIWEGO ORGANU POLICJI, dotyczące punktów od 1 do 7 :
pkt 1 ……………………….………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
pkt 2 ……………………….………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
pkt 3 ……………………….………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
pkt 4 ……………………….………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
pkt 5 ……………………….………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
pkt 6 ……………………….………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
pkt 7 ……………………….……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Data i podpis z pieczątką………………………………………………….………………………………
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9.

Lokal jest: lokalem samodzielnym

lokalem wspólnym

10. Lokal składa się z ………….. pokoi, o powierzchni każdego pokoju:
I……….…..m2, II…………... m2, III……….….. m2, IV…….…….. m2, V……….….. m2
oraz

kuchni

……………….

korytarza…………………

m2,

m2,
inne

łazienki

…………….

m2,

m2,

wc………………

pomieszczenia……………………………..

m2,

o

łącznej

2

powierzchni użytkowej……………………… m .
11. Lokal położony jest na: parterze / ……..piętrze i wyposażony jest w następujące instalacje:
elektryczną, wodną, wodno – kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, ogrzewanie akumulacyjne,
piece. *niepotrzebne skreślić

12. Zadłużenie TAK

NIE

a) według stanu na dzień………………….….. wynosi w zł………………………..
b) zawarto porozumienie ratalne w sprawie spłaty:
c) czy prowadzone jest postępowanie sądowe o eksmisję?

TAK
TAK*

NIE
NIE

*W przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK, jeżeli zapadł wyrok proszę przedłożyć kopię orzeczenia
sądu.
OŚWIADCZENIA W PUNKTACH od 8 do 11 POTWIERDZA ZARZĄDCA BUDYNKU
Data i podpis zarządcy…………………………………………………………………………………

13. Czy złożono wniosek o sprzedaż mieszkania bezpośrednio w ZKZL do 31.12.2008r.?
TAK

NIE

Data……………………. Podpis wnioskodawcy………..……………………………………………….

OŚWIADCZENIE STRONY:
Oświadczam, że na terenie kraju nie posiadam tytułu prawnego do zamieszkiwania w innym lokalu lub
domu.
Data……………………. Podpis wnioskodawcy ……………………………………………………...
i podpisy osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania …………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………….…..
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Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że:
1) dane osobowe podane przeze mnie w niniejszym formularzu oraz zawarte w załączonych do
niego dokumentach przetwarzane będą przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych
sp. z o.o. (dalej Spółka) w celu rozpatrzenia wniosku w postępowaniu o przekształcenie
istniejącego stosunku prawnego w najem oraz dochodzenia prawnie uzasadnionych roszczeń
Spółki powstałych w następstwie umownego bądź bezumownego korzystania z lokali, co do
których Spółce przysługuje tytuł prawny,
2) podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. f)
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
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),
3) wymienione dane przechowywane będą przez okres niezbędny dla dochodzenia prawnie
uzasadnionych roszczeń Spółki powstałych w następstwie umownego bądź bezumownego
korzystania z lokali, co do których Spółce przysługuje tytuł prawny,
4) wymienione dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu,
5) administratorem powyższych danych będzie Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych
sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Matejki 57, 60-770 Poznań,
6) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy
elektronicznie pod adresem e-mail: iod@zkzl.poznan.pl,
7) przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz brak udokumentowania wystąpienia
przesłanek o przekształcenie istniejącego stosunku prawnego w najem, uniemożliwi pozytywne
rozpatrzenie wniosku,
8) przysługuje mi prawo:
 żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania,
 do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 do przenoszenia danych,
 do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 żądania informacji o źródłach pozyskania moich danych osobowych,
 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

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

…………………….……………………

Miejscowość i data

Podpis wnioskodawcy

i podpisy osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania ……………………………..….….….….….….
………………………………………………………………………………………………………………
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Oświadczam, że otrzymałem od Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. informacje,
o których mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE.
.................................................

…………………….……………………

Miejscowość i data

Podpis wnioskodawcy

i podpisy osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania ……………………………..….….….….….….
………………………………………………………………………………………………………………

Jednocześnie jako przedstawiciel ustawowy ……………….….….….….….….….……………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
oświadczam, że otrzymałem od Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. informacje,
o których mowa w art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE.
.................................................

…………………….……………………

Miejscowość i data

Podpis wnioskodawcy
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Klauzula informacyjna KWP w Poznaniu
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. 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), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu,
z siedzibą przy ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań.

2.

Zgodnie z art. 37 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Komendant Wojewódzki Policji
w Poznaniu wyznaczył w podległej jednostce inspektora ochrony danych, kontakt:
ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań, e-mail: iod.kwp@po.policja.gov.pl.

3.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d) RODO, w celu
rozpatrzenia wniosku o przekształcenie istniejącego stosunku prawnego w najem na czas
nieoznaczony oraz wydania decyzji o opróżnieniu lokalu mieszkalnego w sytuacji ziszczenia się
przesłanek wskazanych w art. 95 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jedn.
Dz. U. z 2017 r. poz. 2067 z późn. zm.).

4.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
przetwarzania tj. 50 lat po rozpatrzeniu wniosku.

5.

Podanie danych Pani/Pana dotyczących nie jest obowiązkowe, natomiast odmowa spowoduje brak
możliwości rozpatrzenia wniosku.

6.

Posiada Pani/Pan prawo:


dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, na podstawie art. 15 RODO;



do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO;



żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 RODO.

7.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
w przypadku uznania, że przetwarzanie danych przez administratora narusza przepisy RODO.

8.

W przypadku przetwarzanych danych, których zakres wykracza poza wskazany w powyższych
przepisach, podstawą przetwarzania jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie
określonych danych. Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

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

…………………….……………………

Miejscowość i data

Podpis wnioskodawcy

i podpisy osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania ……………………………..….….….….….….
………………………………………………………………………………………………………………
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DOKUMENTY JAKIE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU:
1)

kopia decyzji o przydziale lub innego tytułu prawnego, na podstawie którego powstał stosunek najmu;

2)

zaświadczenie odpowiedniego organu Policji o pozostawaniu policjanta w stałej służbie;

3)

kopia świadectwa pracy policjanta zwolnionego ze służby, o którym mowa w art. 98 ustawy z dnia
6 kwietnia 1990r. o Policji (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2067 z późniejszymi zmianami);

4)

kopia potwierdzenia wystawionego przez organ emerytalno – rentowy właściwego resortu,
o uprawnieniach emerytalnych lub rentowych osób wskazanych w art. 29 ustawy z dnia 18 lutego
1994r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego
Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa,
Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 132 z późniejszymi zmianami);

5)

poświadczona za zgodność z oryginałem kopia oświadczenia osób ( wymienionych we wniosku w pkt.
4 lit. A, B, C), złożonego przed właściwym organem Policji, że nie ziściły się wobec nich przesłanki
powodujące konieczność wydania decyzji o opróżnieniu lokalu, o której mowa w art. 95 ust. 2, 3 i 3a
ustawy o Policji (załączono druk nr 1);

6)

oświadczenie

właściwego

organu

Policji,

że

nie

wszczął i nie

prowadzi postępowania

administracyjnego o opróżnienie lokalu mieszkalnego oraz nie wydał decyzji o opróżnieniu lokalu,
o której mowa w art. 95 ust. 2, 3 i 3a Ustawy o Policji (załączono druk nr 2);
7)

poświadczona za zgodność z oryginałem kopia oświadczenia osób ( wymienionych we wniosku w pkt.
4 lit. E), złożonego przed właściwym organem Policji, że nie ziściły się wobec nich przesłanki
powodujące konieczność wydania decyzji o opróżnieniu lokalu, o której mowa w art. 95 ust. 2, 3 i 3a
ustawy o Policji (załączono druk nr 3);

8)

poświadczona za zgodność z oryginałem kopia oświadczenia osób (wymienionych we wniosku w pkt. 4
lit. D, F), złożonego przed właściwym organem Policji, (załączono druk nr 4);

9)

akt zgonu (w przypadku zgonu najemcy, którego najem wynika z decyzji administracyjnej o przydziale
mieszkania funkcyjnego) oraz dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa ze zmarłym najemcą;

10)

akt zawarcia małżeństwa, bądź w przypadku rozwodu stosowny dokument;

11)

zaświadczenie

z

Wydziału

Spraw

Obywatelskich

o

osobach

zameldowanych

w

lokalu,

z wyszczególnieniem osób i podaniem daty zameldowania.
12)

Osoby (wymienione we wniosku w pkt. 4 lit. D,E,F) dodatkowo składają:
Zaświadczenie o uzyskanych dochodach za okres 12-stu miesięcy poprzedzających rok złożenia
wniosku wszystkich osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania (bez względu na źródło dochodu,
MOPR, PCŚ, emerytura, renta, zasiłek dla bezrobotnych, alimenty, praca itp.) z wyszczególnieniem
składek na ubezpieczenia społeczne oraz koszty uzyskania przychodu.
W przypadku, gdy finalizowanie sprawy zawarcia umowy najmu miałoby zakończyć się w kolejnym
roku kalendarzowym, wnioskodawca zobowiązany jest do uaktualnienia informacji o dochodach
wszystkich osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania za kolejny rok kalendarzowy.
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DRUK nr 1.
Poznań, ___________________
Oświadczenie najemcy

Lokalu nr ___ przy ul. _______________________ w Poznaniu
Oświadczam, że nie wystąpiła wobec mnie żadna z przesłanek wymienionych w art. 95 ust. 2, 3 i
3a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz.2067 z późniejszymi
zmianami), powodująca konieczność wydania decyzji o opróżnieniu lokalu.
Stosownie do art. 95 ustawy o Policji decyzję o opróżnieniu lokalu mieszkalnego pozostającego w
dyspozycji Policji wydaje się, jeżeli policjant albo osoba, o której mowa w art. 29 Ustawy z dnia 18 lutego
1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Staży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej
Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (tekst jednolity Dz. U.
z 2018 r., poz. 132 z późniejszymi zmianami):
1) podnajmuje albo oddaje do bezpłatnego używania przydzielony lokal lub jego część;
2) używa lokal mieszkalny w sposób sprzeczny z umową najmu lub niezgodnie z przeznaczeniem,
zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, albo niszczy urządzenia
przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców;
3) wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc
uciążliwym korzystanie z innych lokali;
4) jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub opłat za świadczenia związane z eksploatacją lokalu przez
okres co najmniej dwóch pełnych okresów płatności, pomimo uprzedzania na piśmie o zamiarze
wydania decyzji o opróżnieniu lokalu i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu
zapłaty zaległych i bieżących należności;
5) otrzymał(a) pomoc finansową, o której mowa w art. 94 ust. 1;
6) został przeniesiony do pełnienia służby w innej miejscowości i przydzielono mu w tej lub
pobliskiej miejscowości następny lokal mieszkalny;
7) nie zwolnił(a), w terminie określonym odrębnymi przepisami, wcześniej przydzielonego lokalu
mieszkalnego;
8) zrzekł(a) się uprawnień do zajmowanego lokalu mieszkalnego;
9) został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub przestępstwo
skarbowe umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego, popełnione w związku z wykonywaniem
obowiązków służbowych i w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, albo za
przestępstwo określone w art. 258 Kodeksu karnego lub wobec którego orzeczono
prawomocnie środek karny pozbawienia praw publicznych za przestępstwo lub przestępstwo
skarbowe.
Decyzję o opróżnieniu lokalu mieszkalnego wydaje się także:
1. jeżeli policjantowi lub jego małżonkowi przysługuje tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego
pozostającego w dyspozycji Policji; w takim przypadku osobom tym przysługuje prawo wyboru
jednego z zajmowanych lokali;
2. gdy policjant zwolniony ze służby lub pozostali po policjancie członkowie rodziny zajmują lokal
mieszkalny położony w budynku przeznaczonym na cele służbowe lub na terenie obiektu
zamkniętego, a osobom tym przydzielono lokal mieszkalny w tej samej lub pobliskiej
miejscowości, o powierzchni odpowiadającej przysługującym normom zaludnienia;
3. w przypadku zajmowania lokalu mieszkalnego pozostającego w dyspozycji Policji, przez
policjanta lub członków jego rodziny albo inne osoby - bez tytułu prawnego.
Decyzję o opróżnieniu lokalu wydaje się również, jeżeli właściciel lokalu wypowiedział stosunek prawny
dotyczący lokalu.
Oświadczam, że nie posiadam tytułu prawnego do innego lokalu lub domu.
Powyższe oświadczenie złożone jest pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej
z przepisów art. 272 i 286 § 1 Kodeksu karnego oraz odpowiedzialności odszkodowawczej.

_____________________________

_________________________

Najemca lokalu

osoba/y uprawniona/e
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DRUK nr 2.
Poznań, ___________________

Oświadczenie KWP
KWP, w wykonaniu zobowiązania § 2 ust. 1 pkt 6 Porozumienia z dnia_08 kwietnia 2015 r.,
oświadcza
- że nie zostało wszczęte postępowanie i nie jest prowadzone postępowanie administracyjne
o opróżnienie lokalu mieszkalnego oraz nie wydano decyzji o opróżnieniu lokalu, o której mowa w
art. 95 ust. 2, 3 i 3a ustawy z dnia 06 kwietnia 1990r. o Policji ( tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz.
2067 z późniejszymi zmianami);
- na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale mieszkania najemcą lokalu nr ___
położonego __________________________w Poznaniu jest:
______________________________________________

(Policjant,

policjant

zwolniony

ze

służby, o którym mowa w art. 98 ustawy z dnia 06 kwietnia 1990r. o Policji ( tekst jednolity Dz. U.
z 2017r. poz. 2067 z późniejszymi zmianami) albo osoby wskazane w art. 29 Ustawy z dnia 18
lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu
Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej,
Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby
Więziennej oraz ich rodzin (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 132 z późniejszymi zmianami);
- uprawnionymi do zamieszkiwania w przedmiotowym lokalu na innej podstawie niż wynika
to z art. 88 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji ( tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz.2067
z późniejszymi zmianami), albo art. 29 Ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu
emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu,
Służby

Kontrwywiadu

Wojskowego,

Służby Wywiadu

Wojskowego,

Centralnego

Biura

Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa,
Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (tekst
jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 132 z późniejszymi zmianami) są:
________________________ ur.

(stopień pokrewieństwa )

________________________
________________________
________________________
________________________
_____________________________
KWP
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DRUK nr 3.
Poznań, ___________________
Oświadczenie osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
Zamieszkujących w lokalu nr ___ przy ul. _________________ w Poznaniu
Oświadczam, że nie wystąpiła wobec mnie żadna z przesłanek wymienionych w art. 95 ust. 2, 3 i
3a ustawy z dnia 06 kwietnia 1990r. o Policji ( tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2067 z późniejszymi
zmianami), powodująca konieczność wydania decyzji o opróżnieniu lokalu.
Stosownie do art. 95 ustawy o Policji decyzję o opróżnieniu lokalu mieszkalnego pozostającego w
dyspozycji Policji wydaje się, jeżeli policjant albo osoba, o której mowa w art. 29 Ustawy z dnia 18 lutego
1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej
Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (tekst jednolity Dz. U.
z 2018 r., poz. 132 z późniejszymi zmianami):
10) podnajmuje albo oddaje do bezpłatnego używania przydzielony lokal lub jego część;
11) używa lokal mieszkalny w sposób sprzeczny z umową najmu lub niezgodnie
z przeznaczeniem, zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, albo niszczy
urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców;
12) wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc
uciążliwym korzystanie z innych lokali;
13) jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub opłat za świadczenia związane z eksploatacją lokalu przez
okres co najmniej dwóch pełnych okresów płatności, pomimo uprzedzania na piśmie o zamiarze
wydania decyzji o opróżnieniu lokalu i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu
zapłaty zaległych i bieżących należności;
14) otrzymał(a) pomoc finansową, o której mowa w art. 94 ust. 1;
15) został przeniesiony do pełnienia służby w innej miejscowości i przydzielono mu w tej lub
pobliskiej miejscowości następny lokal mieszkalny;
16) nie zwolnił(a), w terminie określonym odrębnymi przepisami, wcześniej przydzielonego lokalu
mieszkalnego;
17) zrzekł(a) się uprawnień do zajmowanego lokalu mieszkalnego;
18) został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub przestępstwo
skarbowe umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego, popełnione w związku z wykonywaniem
obowiązków służbowych i w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, albo za
przestępstwo określone w art. 258 Kodeksu karnego lub wobec którego orzeczono
prawomocnie środek karny pozbawienia praw publicznych za przestępstwo lub przestępstwo
skarbowe.
Decyzję o opróżnieniu lokalu mieszkalnego wydaje się także:
1. jeżeli policjantowi lub jego małżonkowi przysługuje tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego
pozostającego w dyspozycji Policji; w takim przypadku osobom tym przysługuje prawo wyboru
jednego z zajmowanych lokali;
2. gdy policjant zwolniony ze służby lub pozostali po policjancie członkowie rodziny zajmują lokal
mieszkalny położony w budynku przeznaczonym na cele służbowe lub na terenie obiektu
zamkniętego, a osobom tym przydzielono lokal mieszkalny w tej samej lub pobliskiej
miejscowości, o powierzchni odpowiadającej przysługującym normom zaludnienia;
3. w przypadku zajmowania lokalu mieszkalnego pozostającego w dyspozycji Policji, przez
policjanta lub członków jego rodziny albo inne osoby - bez tytułu prawnego.
Decyzję o opróżnieniu lokalu wydaje się również, jeżeli właściciel lokalu wypowiedział stosunek prawny
dotyczący lokalu.
Oświadczam, że nie posiadam tytułu prawnego do innego lokalu lub domu.
Powyższe oświadczenie złożone jest pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej
z przepisów art. 272 i 286 § 1 Kodeksu karnego oraz odpowiedzialności odszkodowawczej.

______________________________________________________
osoba/y

uprawniona/e
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Druk nr 4
Poznań, _______________

Oświadczenie wnioskodawcy / wnioskodawców
Zamieszkujących w lokalu nr ___ przy ul. ____________________ w Poznaniu

Oświadczam, że:
- nie posiadam tytułu prawnego do zamieszkiwania w innym lokalu mieszkalnym lub domu.
Jednocześnie oświadczam, że:
1) zajmowany lokal używam zgodnie z jego mieszkalnym przeznaczeniem oraz przestrzegam
porządku domowego;
2) regularnie uiszczam czynsz i opłaty za świadczenia związane z eksploatacją lokalu i nie
pozostaję w zwłoce z tego tytułu;
3) nie podnajmuję i nie oddaję do bezpłatnego używania zajmowanego lokalu lub jego części;
4) właściciel lokalu nie wypowiedział mi stosunku prawnego dotyczącego zajmowanego lokalu.
Powyższe oświadczenie złożone jest pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej
z przepisów art. 272 i 286 § 1 Kodeksu karnego oraz odpowiedzialności odszkodowawczej.

_____________________________________________________
Wnioskodawca / wnioskodawcy
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