Dębica, dnia...................
........................................
/ Imię i nazwisko /
.......................................
.......................................
/Adres/
.......................................
/ Telefon kontaktowy /

Wniosek o zamianę mieszkania
Proszę o zamianę mieszkania obecnie zajmowanego ( adres j.w. ) znajdującego się na
parterze/ ...... piętrze* w budynku administrowanym przez.........................................................
o łącznej powierzchni ............... m2 w tym: kuchnia .......... m2, I pokój .......... m2,
II pokój .......... m2, III pokój .......... m2, przedpokój .......... m2, łazienka .......... m2,
wc .......... m2.
Mieszkanie wyposażone jest w instalacje :
ogrzewanie: centralne, piecowe, antenę zbiorczą. *

wodno

–

kanalizacyjną,

gazową,

Zadłużenie z tytułu opłat za lokal:................................................................................................
Mieszkanie zajmowane jest na podstawie decyzji o przydziale/umowy najmu Nr .....................
z dnia ................... wydanej przez ................................................................................................
......................................................
/ Podpis Zarządcy, który potwierdza dane lokalu /

Osoby zamieszkałe z Wnioskodawcą:

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Imię i nazwisko

Data
urodzenia

Data
zameldowania
( potwierdza Biuro
Meldunkowe )

Stosunek
pokrewieństwa

Źródło
dochodu

Wnioskodawca

Razem
Na osobę

Wysokość
dochodu
/netto/

Oczekiwania dotyczące warunków mieszkaniowych:
- powierzchnia mieszkania....................
- liczba pokoi.......................
- kondygnacja.......................
- wyposażenie lokalu: instalacja wodno – kanalizacyjna, gazowa,
ogrzewanie: centralne, piecowe, wc, łazienka

Kontrahentem do zamiany jest Pan/Pani ....................................................................................,
zamieszkały/a...............................................................................................................................,
którego wniosek o zamianę załączam.

Uzasadnienie zamiany:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Świadomy odpowiedzialności karnej z art. 247 KK za podanie nieprawidłowych danych
oświadczam, że nie dokonuję zamiany lokalu mieszkalnego w związku z wyjazdem na stałe
z miasta, wyjazdem za granicę, przeprowadzeniem się do mieszkania własnościowego,
budynku jednorodzinnego, lokalu spółdzielczego, funkcyjnego i że podane we wniosku
informacje są prawdziwe.
Jednocześnie stwierdzam i oświadczam, że ani ja, ani żadna z osób wymienionych we
wniosku nie dysponuje innymi lokalami mieszkalnymi.
Oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (
Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz.926 z późn. zm. ), wyrażam zgodę na gromadzenie,
przetwarzanie i opublikowanie danych osobowych w celu realizacji wniosku o zamianę
mieszkania.

...........................................
( czytelny podpis )

* - niepotrzebne skreślić

