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                                                       DEKLARACJA 
         o nie posiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu 

 
 

 

1. .................................................................................................................................................................................. 
(Imię i Nazwisko składającego deklarację) 

........................................................................................................................................................................ 
(dokładny adres zamieszkania) 

OŚWIADCZAM, że nie* posiadam tytułu prawnego do innego lokalu na terenie Miasta Kościerzyna. 
OŚWIADCZAM, że nie* posiadam tytułu prawnego do innego lokalu w innej miejscowości: 

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

Składając powyższe oświadczenie uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej art. 233, §1, Kodeksu 
Karnego potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w deklaracji. 
 
 
                                                                                 .................................................... 
                                                                                       (data, podpis osoby deklarującej) 
 

2. .................................................................................................................................................................................. 
(Imię i Nazwisko składającego deklarację) 

........................................................................................................................................................................ 
(dokładny adres zamieszkania) 

OŚWIADCZAM, że nie* posiadam tytułu prawnego do innego lokalu na terenie Miasta Kościerzyna. 
OŚWIADCZAM, że nie* posiadam tytułu prawnego do innego lokalu w innej miejscowości: 

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

Składając powyższe oświadczenie uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej art. 233, §1, Kodeksu 
Karnego potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w deklaracji. 
 
 
                                                                                 .................................................... 
                                                                                       (data, podpis osoby deklarującej) 

 

3. .................................................................................................................................................................................. 
(Imię i Nazwisko składającego deklarację) 

........................................................................................................................................................................ 
(dokładny adres zamieszkania) 

OŚWIADCZAM, że nie* posiadam tytułu prawnego do innego lokalu na terenie Miasta Kościerzyna. 
OŚWIADCZAM, że nie* posiadam tytułu prawnego do innego lokalu w innej miejscowości: 

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

Składając powyższe oświadczenie uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej art. 233, §1, Kodeksu 
Karnego potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w deklaracji. 
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                                                                                 .................................................... 
                                                                                       (data, podpis osoby deklarującej) 
 
 
4. .................................................................................................................................................................................. 

(Imię i Nazwisko składającego deklarację) 

........................................................................................................................................................................ 
(dokładny adres zamieszkania) 

OŚWIADCZAM, że nie* posiadam tytułu prawnego do innego lokalu na terenie Miasta Kościerzyna. 
OŚWIADCZAM, że nie* posiadam tytułu prawnego do innego lokalu w innej miejscowości: 

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

Składając powyższe oświadczenie uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej art. 233, §1, Kodeksu 
Karnego potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w deklaracji. 
 
 
                                                                                 .................................................... 
                                                                                       (data, podpis osoby deklarującej) 
 
 
5. .................................................................................................................................................................................. 

(Imię i Nazwisko składającego deklarację) 

........................................................................................................................................................................ 
(dokładny adres zamieszkania) 

OŚWIADCZAM, że nie* posiadam tytułu prawnego do innego lokalu na terenie Miasta Kościerzyna. 
OŚWIADCZAM, że nie* posiadam tytułu prawnego do innego lokalu w innej miejscowości: 

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

Składając powyższe oświadczenie uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej art. 233, §1, Kodeksu 
Karnego potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w deklaracji. 
 
 
                                                                                 .................................................... 
                                                                                       (data, podpis osoby deklarującej) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UWAGA ! : Za osoby niepełnoletnie (poniżej 18 lat) deklarację wypełnia główny najemca lokalu lub 
współmałżonek. Najemcą jest każda osoba z osób, które zgodnie z zawartą umową najmu, mają prawo do 
korzystania z lokalu mieszkalnego. 


