
 

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/518/21 
Rady Gminy Lubicz 
z dnia 30 grudnia 2021 r. 

 

Oświadczenie o nieposiadaniu tytuły prawnego  

do innego lokalu położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości 

 

Ja .................................................................................. urodzony (-na) ...................................... 
                                  (imię i nazwisko) 
jako najemca / osoba ubiegająca się o zawarcie umowy najmu lokalu lub najmu socjalnego 

lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lubicz, oświadczam, że: 

 

- posiadam* tytuł prawny 1) / nie posiadam* tytułu prawnego2) do innego lokalu położonego 

w Gminie Lubicz lub pobliskiej miejscowości 3), 

 

- osoby ubiegające się wraz ze mną o zawarcie umowy lokalu na czas nieoznaczony lub 

najmu socjalnego lokalu posiadają* tytuł prawny/ nie posiadają* tytułu prawnego do innego 

lokalu (domu) położonego w Gminie Lubicz lub pobliskiej miejscowości 3), 

 

Adresy lokalu (domu) do których posiadam lub osoby ubiegające się wraz ze mną posiadają 

tytuł prawny i charakter tego uprawnienia: 

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

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

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

 

- w okresie ostatnich 5 lat zbyłem* (podać rok ………. ) / nie zbyłem innym osobom prawa 

własności lub współwłasności lokalu (domu), prawa najmu lokalu komunalnego lub 

spółdzielczego, spółdzielczego lokatorskiego lub własnościowego prawa do lokalu (domu), 

 

- powyższe informacje są zgodne z prawdą i jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że 

podanie nieprawdziwych danych skutkuje odpowiedzialnością karną z art. 233 § 1 Kodeksu 

karnego, stanowiącego: „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu 

sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub 

zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.” 

 

Jestem świadomy (-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

………………….......................................     ............................................ 
          (miejscowość, data)              (podpis) 

*niepotrzebne skreślić 

 
Objaśnienia: 
1) Należy uwzględnić majątek objęty wspólnością ustawową oraz majątek osobisty. 
2) Przez tytuł prawny należy rozumieć uprawnienie wynikające z prawa własności (udziału we współwłasności), 

użytkowania, spółdzielczego własnościowego lub lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, najmu, podnajmu, 

dzierżawy, użyczenia, umowy o dożywocie lub służebności domu lub lokalu mieszkalnego. 
3) Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy 

i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.) przez pobliską miejscowość należy rozumieć 

miejscowość położoną w powiecie, w którym znajduje się lokal, lub powiecie graniczącym z tym powiatem. 

 

 


