
( UWAGA : WNIOSEK PROSZĘ  WYPEŁNIAĆ  CZYTELNIE –  DRUKOWANYMI LITERAMI )                           
 

                                    
                                                                                                Data złożenia wniosku 

                                                                                      
.............................................................................                                            ............................................................ 
                           stopień wojskowy, imię  ( imiona )  nazwisko                                           miejscowość , data 

 

Nr wniosku  OR WAM....................................................  

  Numer NIP ............................................ 

  Numer PESEL ....................................... 

  Seria i numer dowodu osobistego .................................................................................................................. 

  Imiona rodzicó w i nazwisko rodowe matki................................................................................................ 
....................................................................                        
                                      ulica, nr domu  

.................................................................... 
                                   kod  pocztowy, miejscowo ść  

.................................................................... 
                      nr  telefonu s łużbowego ( domowego ) 

 

WNIOSEK 
O NABYCIE LOKALU MIESZKALNEGO 

 
Ja, niżej podpisany(a), deklaruję  chę ć  nabycia, w trybie przepisó w ustawy z dnia 22 

czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2010 r. Nr 206, poz. 1367 ze zm.), lokalu mieszkalnego nr ....... przy ul. 

… … … ....................................... nr............. w .................................................zajmowanego na 

podstawie decyzji (umowy najmu)* nr ................................... z dnia ....................................... 

wydanej przez (zawartej z)* ....................................................................................................... 

 
 Jednocześnie oświadczam, że wraz ze mną w lokalu mieszkalnym są  zameldowane na  
pobyt stały niżej wymienione osoby : 
 
1..................................................................................................................................................................................                     

imię  (imiona ) nazwisko             pokrewieństwo, data urodzenia,  stan cywilny 

2.................................................................................................................................................................................. 
                            imi ę  (imiona ) nazwisko                   pokrewieństwo, data urodzenia, stan cywilny 

3..................................................................................................................................................................................                       
                              imi ę  (imiona ) nazwisko                   pokrewieństwo, data urodzenia, stan cywilny 

4.................................................................................................................................................................................. 
 imię  (imiona ) nazwisko              pokrewieństwo, data urodzenia,  stan cywilny 

5.................................................................................................................................................................................. 
 imię  (imiona ) nazwisko              pokrewieństwo, data urodzenia,  stan cywilny 

 
 
 
......................................                                                                               
         miejscowość  i data                                                            

                 ................................. 
                  podpis wnioskodawcy 
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Do wniosku załączam:                                                                              
1. Dowó d  wpłaty zryczałtowanych kosztó w przygotowania nieruchomości do sprzedaż y 

przypadających na lokal mieszkalny 
2. Dokumenty potwierdzające uprawnienia do pomniejszenia wartości lokalu mieszkalnego, 

wynikającego z art. 58 ust. 2 pkt 1 ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych 
Rzeczpospolitej Polskiej) : 

1) ...................................................................................................................................................... 
2) ...................................................................................................................................................... 

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

                                                 podpis wnioskodawcy  

     

 

                                 

 

 Wyrażam zgodę  na przetwarzania przez Wojskową Agencję  Mieszkaniową danych 
osobowych zawartych w niniejszym wniosku, zgodnie z  przepisami ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pó źn. 
zm.), do celó w związanych z realizacją tego wniosku. 
 
 
                     ................................. 

                    podpis wnioskodawcy 

 

 
 
 
 
 
 
Pouczenie : 
1. Wnioskodawca wnosi zryczałtowane koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaż y 

w wysokości podanej na bież ący rok kalendarzowy w informacji dyrektora oddziału 
regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, wywieszonej na tablicach 
informacyjnych. 

2. W przypadku cofnię cia wniosku lub odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaż y 
nieruchomości lokalowej przez wnioskodawcę , zryczałtowane koszty przygotowania 
nieruchomości do sprzedaży nie podlegają zwrotowi. 

3. Koszty sporządzenia aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości lokalowej oraz związane 
z tym podatki i opłaty, a także koszty założenia księ gi wieczystej wyodrę bnionej 
nieruchomości lokalowej, ponosi wnioskodawca. 

 
  
 
 

 

 

 

*) Niepotrzebne skreślić . 
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