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Dębica, dnia................... 

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

     / Imię i nazwisko / 

  

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

 

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

/Adres/ 

 

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

  / Telefon kontaktowy / 

 

 

Wniosek o dwustronną 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 : wodno – kanalizacyjną, gazową, 

ogrzewanie: centralne, piecowe, antenę zbiorczą. * 

 

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. Imię i nazwisko 
Data 

urodzenia 

Data 

zameldowania 

( potwierdza Biuro 

Meldunkowe ) 

Stosunek 

pokrewieństwa 

Źródło 

dochodu 

Wysokość 

dochodu 

/netto/ 

1.    Wnioskodawca   

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

     Razem  

     Na osobę  



 

Strona 2 z 3 

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. 233 § 1 KK za podanie nieprawdziwych 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 1997 r., Nr 133, poz. 883 z późn. zm.), wyrażam zgodę na gromadzenie, 

przetwarzanie i opublikowanie danych osobowych w celu realizacji wniosku o zamianę 

mieszkania.  

 

 

 

 

 
Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 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 (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich dodatkowych danych 

osobowych np.: numer telefonu kontaktowego, w celu realizacji przedmiotowego wniosku w Urzędzie Miejskim w Dębicy Administratorem 

danych jest Burmistrz Miasta Dębicy. 
 

 

Dębica, dnia …........................................  .................................................................... 
          ( czytelny podpis )  

* - niepotrzebne skreślić 
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KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZACA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

W URZĘDZIE MIEJSKIM W DĘBICY 

 

W związku z realizacją wymogów 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, tzw. „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

W Urzędzie Miejskim w Dębicy oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Dębicy jest: 

Burmistrz Miasta Dębicy, 39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 2. 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

w Urzędzie Miejskim w Dębicy, a także pytania dotyczące przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się 

Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Dębicy za pomocą adresu 

iod@umdebica.pl. 

3. Administrator danych osobowych – Burmistrz Miasta Dębicy – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa, na podstawie zawartych umów oraz na podstawie 

udzielonych zgód. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu załatwienia sprawy, której dotyczy złożony wniosek 

/umowa jak również w celu archiwizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. 

o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i art. 6 ust. 1 lit. b, c 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana 

danych osobowych mogą być: 
a. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie 

organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa; 

b. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą i Urzędem Miejskim 

w Dębicy przetwarzają dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Dębicy. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych 

w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa, w tym do celów archiwalnych w interesie publicznym. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 

uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo 

do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub 

niekompletne, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), 

prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na 

przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej 

zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim w Dębicy 

Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane 

dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania 

danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 

12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
 

mailto:iod@umdebica.pl

