
Załącznik Nr 7 

do Regulaminu  
 

OŚWIADCZENIE O WSTĄPIENIU W STOSUNEK NAJMU  

w trybie art. 691 Kodeksu Cywilnego   

 
1. DANE UŻYTKOWANIKA LOKALU MIESZKALNEGO USYTUOWANEGO  

W BUDYNKU STANOWIĄCYM WŁASNOŚĆ PRYWATNĄ LUB WSPÓŁWŁASNOŚĆ 

MIASTA ŁODZI LUB SKARBU PAŃSTWA I OSÓB TRZECICH:  

 (wypełnia Wnioskodawca) 

 

 
1. Imię i nazwisko …………………………………………………………Telefon ……………………………. 

 

2. Adres z kodem pocztowym lokalu, którego dotyczy oświadczenie: 

 

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

 

4. Imię i nazwisko zmarłego najemcy: …………………………………………………………………………... 

 

5. Stosunek pokrewieństwa/powinowactwa/inny składającego oświadczenia w stosunku do najemcy: 

 

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

 

Oświadczam, że: 

1) znajduję się w kręgu podmiotów uprawnionych do wstąpienia w stosunek najmu  

po zmarłym najemcy lokalu mieszkalnego w trybie art. 691 ustawy Kodeks Cywilny 

(Dz.U.2020.1740 z późn. zm.), 

2) w lokalu wskazanym w pkt 2. zamieszkuję stale i faktycznie oraz, że w ten sam sposób 

korzystałem/am* z tego lokalu do chwili zgonu najemcy, 

3) wstąpiłem/am* w stosunek najmu lokalu z chwilą śmierci najemcy, tj. w dn. ……………., 

4) w lokalu mieszkać będą ze mną następujące osoby: 

  
 

L.p. Imię i nazwisko 
Data 

urodzenia 

 

PESEL 
Data 

zameldowania 

Pokrewieństwo 

do składającego 

oświadczenie 

Stan 

cywilny 

       

       

       

       

       

 

2. OŚWIADCZENIA DODATKOWE 

 

Jestem świadomy/a* odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

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

                           (miejscowość, data)                                                        (podpis) 
*niepotrzebne skreślić” 

 



 

W związku z zapisami art. 6 ust. 1 litera a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i wsparcie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 

oświadczam, że nie wyrażam/wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych, 

zawartych w złożonych dokumentach, przez Zarząd Lokali Miejskich z siedzibą w Łodzi, przy 

al. Tadeusza Kościuszki 47, w związku i w celu postępowania na najem lokalu mieszkalnego. 

Dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników Zarządu Lokali 

Miejskich. 

 

*niepotrzebne skreślić 

 
 

Wnioskodawca       Inne osoby, które będą zamieszkiwały 

        z wnioskodawcą 
         
 

……………………………………     ………………………………………………… 

 
        ………………………..………………………. 

 

Łódź, dnia……………….…………     ……………………..…………………………. 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Lokali Miejskich z siedzibą w Łodzi   

przy al. Tadeusza Kościuszki 47. Dane te będą przetwarzane w celu realizacji wykonywania zawieranych umów 

pomiędzy stronami przez okres niezbędny do wykonania obowiązków ustawowych .  

Każda osoba, której przetwarzane dane dotyczą, ma prawo dostępu i sprostowania swoich danych, a także 

prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych oraz wniesienia skargi do organu 

nadzorczego związanej z ich przetwarzaniem.  Państwa dane osobowe będą przekazywane odbiorcom danych  

w rozumieniu przepisów o ochronie danych. 

Podanie danych osobowych wynika z zapisów art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  ZLM : IOD@ZLM.LODZ.PL; tel. 42 628-70-34. 
 

 

 

Wnioskodawca       Inne osoby, które będą zamieszkiwały 

        z wnioskodawcą 

   

       

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

 

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

                                                                                                        

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

                                                                                    

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

Łódź, dnia……………………….. 

 
Załącznik do oświadczenia o wstąpieniu w stosunek najmu: 

1. kserokopia aktu zgonu najemcy lokalu (oryginał do wglądu), 

2. kserokopie dokumentów potwierdzających stopień pokrewieństwa/powinowactwa/innego stosunku ze 

zmarłym (oryginały do wglądu). 

mailto:IOD@zlm.lodz.pl

