
……………………………………………………..   
imię i nazwisko wnioskodawcy/wnioskodawców   
 
......................................................................... 
   
……………………………………………………..   

adres zameldowania   
   
…………………………………………………….. 

 

 
 nr.tel……………………………………………...   
   

Dyrektor  

Oddziału Regionalnego 

Agencji Mienia 

Wojskowego  w Bydgoszczy  

ul. Gdańska 163 a 85-915 

Bydgoszcz  
   

   

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO   

   

A. Wnoszę o przydział lokalu mieszkalnego w miejscowości………………………………..,   

o strukturze…….............pokoi, powierzchni użytkowej……………….........m2                                               

na czas oznaczony ................................................................ 
(czas obowiązywania pierwszej umowy - 1 rok, drugiej i kolejnych umów – 3 lata).   

B. Wykaz osób ubiegających się wraz z wnioskodawcą o przyznanie lokalu mieszkalnego:   

Lp.     Imię i nazwisko   PESEL   

Stosunek 

pokrewieństwa do 

wnioskodawcy   

   

Stan cywilny   
   

1         Wnioskodawca      

2               

3               

4               

5               

6               

   

Czy rodzina obecnie mieszka razem? (*): tak / nie    
     
 
 
 
 
 



C. Opis aktualnej sytuacji mieszkaniowej:   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

   

Oświadczam, że (*)   
1) jestem / nie jestem właścicielem / współwłaścicielem lokalu mieszkalnego lub budynku 

mieszkalnego,   
2) w przeszłości zbyłem / nie zbyłem i przekazałem / nie przekazałem innej osobie lokalu 

mieszkalnego lub budynku mieszkalnego położonego w miejscowości   
……………………………, przy ul…………………………………,   

3) najemcą, / właścicielem lokalu mieszkalnego, w którym aktualnie zamieszkuję na podstawie 

umowy najmu / decyzji administracyjnej / prawa własności z dnia………………………. jest   
.........................................................................................................   
(imię i nazwisko właściciela lub najemcy, stopień pokrewieństwa lub brak pokrewieństwa, nazwa instytucji)   

   

na podstawie umowy najmu / decyzji administracyjnej / prawa własności z dnia ...............................   
   

• Budynek jest (*): gminny / Skarbu Państwa (w tym AMW) / własny / wspólnoty mieszkaniowej / 

spółdzielczy / od osoby prywatnej / inny (jaki?) ......................   
   

• Zajmowany lokal jest (*): podnajmowany / użyczony / zamieszkiwany wspólnie z rodzicami /  
zamieszkiwany wspólnie z innymi członkami rodziny / inne ...........................................................   

   

4) Ja oraz mój współmałżonek jest/nie jest żołnierzem zawodowym (*)   
   

5) otrzymałam(łem) (*): ekwiwalent pieniężny w zamian za rezygnację z kwatery / odprawę 

mieszkaniową w miejscowości …………………………………… (**)   
   
*niepotrzebne skreślić  ** 

wykreślić jeżeli nie dotyczy   
   

D. Załączniki do wniosku o przydział lokalu mieszkalnego    

1) Zaświadczenie o dochodach.    

   

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

 

.......................................................................  
   podpis wnioskodawcy/wnioskodawców    

   

   

 

 



Pouczenie. 
 

Składając oświadczenia zawarte we wniosku o najem lokalu mieszkalnego należy również mieć na uwadze art. 65 § 1 

kodeksu wykroczeń, który stanowi, że cyt.: „Kto umyślnie wprowadza w błąd organ państwowy lub instytucję 

upoważnioną z mocy ustawy do legitymowania co do tożsamości własnej lub innej osoby co do swego obywatelstwa, 

zawodu, miejsca zatrudnienia lub zamieszkania, podlega karze grzywny”. Nadto z art. 271 § 3  

w zw. z § 1 kodeksu karnego wynika, że funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, 

która poświadcza w nim nieprawdę w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia 

wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

 

Ponadto, Agencja Mienia Wojskowego informuje, że: 

1. Administratorem danych osobowych, powierzonych przez Pana/Panią jest Agencja Mienia Wojskowego w 

Warszawie ul. Nowowiejska 26A, 00 - 911 Warszawa, www.amw.com.pl;  

2. przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, gdyż jest 

niezbędne do podjęcia działań przez Administratora na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem 

umowy lub po jej zawarciu; 

3. przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w zakresie przekazanego adresu e-mail i numeru telefonu następuje 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu sprawnej obsługi wniosku i ewentualnej umowy najmu lokalu 

mieszkalnego; 

4. przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w zakresie przekazanych danych wrażliwych związanych  

z sytuacją socjalną następuje na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO, w celu potwierdzenia kryteriów do zawarcia 

umowy; 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania przez AMW TBS „Kwatera” sp. z o.o. lub 

ZZN sp. z o. o., ale z wyłączeniem danych o których mowa w pkt. 4; 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu 

Administratora; 

7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych w siedzibie Dyrektora Oddziału 

Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 163a, 85-915 Bydgoszcz 

obsługującego Pana/Pani sprawę, prawo ich sprostowania lub uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. dodatkowo w zakresie udzielonej zgody do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przysługuje również 

prawo cofnięcia zgody. 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: poprzez pocztę elektroniczną na adres: iod@amw.com.pl lub 

listownie Biuro Prezesa Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie ul. Nowowiejska 26A, 00 - 911 Warszawa, 

z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. 

Oświadczam, że przyjąłem/am powyższą informację o przetwarzaniu moich danych osobowych przez 

Agencję Mienia Wojskowego w Warszawie ul. Nowowiejska 26A, 00 - 911 Warszawa: 

 

  

 

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

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

data i czytelne podpis osoby/osób składających oświadczenie 

 

 

   

http://www.amw.com.pl/
mailto:iod@amw.com.pl

