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Zał. nr 1 a do Regulaminu wynajmowania lokali 
mieszkalnych w budynkach AMW Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego „KWATERA” Sp. z o.o. 
(najem instytucjonalny na wolnym rynku) 

 
 
………………………………….. 

Data i godzina wpływu wniosku  

(wypełnia pracownik OT, w momencie wpływu wniosku) 

 
 

WNIOSEK O NAJEM LOKALU MIESZKALNEGO 
 
 
W odpowiedzi na ogłoszenie o wynajmie lokali mieszkalnych AMW Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego „KWATERA” Sp. z o.o., przedkładam niniejszy wniosek oświadczając, że akceptuję w całości 
wszystkie warunki zawarte w Regulaminie wynajmowania lokali mieszkalnych w budynkach AMW Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego „KWATERA” Sp. z o.o. oraz w niniejszym wniosku: 
 

Adres lokalu mieszkalnego: ………………………………………………………………………………… 

 

Zobowiązuję się do wpłaty kaucji w wysokości 3-krotności miesięcznego czynszu najmu oraz złożenia 
oświadczenia w formie aktu notarialnego, w którym Najemca poddaje się egzekucji i zobowiązuje się  
do opróżnienia i wydania Lokalu w terminie wskazanym w żądaniu opróżnienia lokalu, nie krótszym niż 14 
dni, oraz przyjmuję do wiadomości, że w razie konieczności wykonania powyższego zobowiązania prawo  
do lokalu socjalnego ani pomieszczenia tymczasowego nie przysługuje 

 

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………… 

Adres zameldowania: ……………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………………... 

Numer PESEL: …………………………………………………………………………………………….. 

Nazwa dokumentu tożsamości: ………………………………… Nr: ……….………………………..……  

wydany przez …………………………………………………………………………………….…………. 

Numer telefonu: …………………………………… adres e-mail ………………………………………… 

 

Liczba i dane (pesel, pokrewieństwo, adres zameldowania, korespondencji, telefon, adres mailowy) 

dotyczące osób które będą zamieszkiwały w wynajmowanym lokalu mieszkalnym: 

http://www.amwkwatera.pl/
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1. Imię i nazwisko: ……………………………………….., pesel ……………………………………. 

pokrewieństwo …………………………………………………………….………………………... 

adres zameldowania ………………………………………………………………………………… 

adres do korespondencji ……………………………………………………………………………. 

nr tel. ……………………………………, adres email ……………………………………………..  

2. Imię i nazwisko: ……………………………………….., pesel ……………………………………. 

pokrewieństwo …………………………………………………………….………………………... 

adres zameldowania ………………………………………………………………………………… 

adres do korespondencji ……………………………………………………………………………. 

nr tel. ……………………………………, adres email …………………………………………….. 

3. Imię i nazwisko: ……………………………………….., pesel ……………………………………. 

pokrewieństwo …………………………………………………………….………………………... 

adres zameldowania ………………………………………………………………………………… 

adres do korespondencji ……………………………………………………………………………. 

nr tel. ……………………………………, adres email …………………………………………….. 

4. Imię i nazwisko: ……………………………………….., pesel ……………………………………. 

pokrewieństwo …………………………………………………………….………………………... 

adres zameldowania ………………………………………………………………………………… 

adres do korespondencji ……………………………………………………………………………. 

nr tel. ……………………………………, adres email …………………………………………….. 

 

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

(data i podpis) 

http://www.amwkwatera.pl/

