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OŚWIADCZENIE  

 
 
1. Ja …………………………………………………………………………………………………………………………… 

legitymujący/a się dowodem osobistym seria …………………………… nr ……………………………… 

PESEL …………………………………… wydanym przez …………………………………………………………… 

  nie posiadam tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego*,  

  posiadam tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego** tj.  

przy ul.  ……………………………………………………………………… w  …………………………………………… 

w postaci ……………………………………….…………………………… (należy wskazać np. umowa 

najmu/dzierżawy/prawo własności/prawo odrębnej własności lokalu/spółdzielcze własnościowe prawo 

do lokalu mieszkalnego itp.) i zobowiązuję się/zobowiązujemy się podjąć czynności prawne mające na 

celu wyzbycie się wskazanego tytułu prawnego w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy najmu, 

2. Ja …………………………………………………………………………………………………………………………… 

legitymujący/a się dowodem osobistym seria …………………………… nr ……………………………… 

PESEL …………………………………… wydanym przez …………………………………………………………… 

  nie posiadam tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego *,  

  posiadam tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego** tj.  

przy ul.  ……………………………………………………………………… w  …………………………………………… 

w postaci ……………………………………….…………………………… (należy wskazać np. umowa 

najmu/dzierżawy/prawo własności/prawo odrębnej własności lokalu/spółdzielcze własnościowe prawo 

do lokalu mieszkalnego itp.) i zobowiązuję się/zobowiązujemy się podjąć czynności prawne mające na 

celu wyzbycie się wskazanego tytułu prawnego w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy najmu, 

3. Ja …………………………………………………………………………………………………………………………… 

legitymujący/a się dowodem osobistym seria …………………………… nr ……………………………… 

PESEL …………………………………… wydanym przez …………………………………………………………… 

  nie posiadam tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego*,  

  posiadam tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego** tj.  

przy ul.  ……………………………………………………………………… w  …………………………………………… 

w postaci ……………………………………….…………………………… (należy wskazać np. umowa 

najmu/dzierżawy/prawo własności/prawo odrębnej własności lokalu/spółdzielcze własnościowe prawo 

do lokalu mieszkalnego itp.) i zobowiązuję się/zobowiązujemy się podjąć czynności prawne mające na 

celu wyzbycie się wskazanego tytułu prawnego w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy najmu, 
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4. Ja …………………………………………………………………………………………………………………………… 

legitymujący/a się dowodem osobistym seria …………………………… nr ……………………………… 

PESEL …………………………………… wydanym przez …………………………………………………………… 

  nie posiadam tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego,  

  posiadam tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego** tj.  

przy ul.  ……………………………………………………………………… w  …………………………………………… 

w postaci ……………………………………….…………………………… (należy wskazać np. umowa 

najmu/dzierżawy/prawo własności/prawo odrębnej własności lokalu/spółdzielcze własnościowe prawo 

do lokalu mieszkalnego itp.) i zobowiązuję się/zobowiązujemy się podjąć czynności prawne mające na 

celu wyzbycie się wskazanego tytułu prawnego w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy najmu, 

 

Katowice, dnia ……………………………………………………      

            

       …………………………………………………… 

                                                 (czytelny podpis) 

             …………………………………………………… 

                                                 (czytelny podpis) 

             …………………………………………………… 

                                                 (czytelny podpis) 

             …………………………………………………… 

                                                 (czytelny podpis) 

              

 

* niepotrzebne skreślić  

** Przez tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego należy rozumieć każde prawo podmiotowe, 

zarówno o charakterze względnym (obligacyjnym) jak np. prawo najmu, użyczenia, także spółdzielcze 

prawo do lokalu mieszkalnego, umowa dożywocia, jak i bezwzględnym (rzeczowym) np. odrębna 

własność lokalu, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, służebność mieszkania, 

dające uprawnionemu możność korzystania z lokalu mieszkalnego. 

 
 


