


Nazwisko, imię ............................................		         ……............, dn…….................
Adres ...........................................................
.....................................................................
Telefon ........................................................

Urząd Miejski w Dębnie

WNIOSEK
o zamianę lokali mieszkalnych

1.Imię i nazwisko wnioskodawcy ...........................................................................................

2.Adres zamieszkania ...........................................................................................................

3.Wnoszę / wnosimy * o zamianę zajmowanego / lokalu mieszkalnego / socjalnego* 
    nr ….. przy ul. …...………………….…….......…… w ……………………..…..……, na     
    lokal mieszkalny / socjalny* nr ….. przy ul. ………….........… w………….……….……  

4.We wnioskowanym lokalu mieszkać będą :	           Stopień pokrewieństwa 
                                                                                            i rok urodzenia:
   1. ..................................................................................       ....................................................... 
   2. ..................................................................................       .......................................................
   3. ..................................................................................      ........................................................
   4.  .................................................................................      ........................................................
   5. ..................................................................................      ........................................................
   6. ..................................................................................      ........................................................
   7. ...................................................................................       ......................................................
					Potwierdza ewidencja ludności :
5.  Oświadczenie o dochodach:
 Dotyczy osób wnioskujących o lokal socjalny.
Oświadczam, że w okresie ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku dochody moje i członków mojej rodziny, dla której wnioskuję o zawarcie umowy najmu wynosiły: ………………zł /średni, miesięczny dochód na 1 członka rodziny /.
6. Prośbę  swą uzasadniam / uzasadniamy* następująco: .....................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

…………..………dnia ................................                                 …..........................................
                                                                                                                (czytelny podpis wnioskodawcy)
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7. WYPEŁNIA  ZARZĄDCA
Najemcą lokalu przy ul. ..................................................., z którego ubiega się wnioskodawca
jestPan/i.........................................................................................................................................
Mieszkanie (właściwe zakreślić):
¨	Położone w budynku mieszkalnym przeznaczonym do rozbiórki, remontu kapitalnego*.
¨	Jest rozkładowe, przechodnie, kondygnacja (I, II, III, parter, oficyna).
¨	Składa się z:................ pokoi o pow. m2 każdego pokoju: I ..................., II ..................., 
III .................., IV ...................., V ..................., IV ...................., razem pow. mieszkalna………………..m2 kuchni nr I ...................., nr II .................., i innych pomieszczeń pomocniczych (wymienić jakie) ................................................................. obejmuje pow. użytkową .................................... m2 
Mieszkanie samodzielne – wspólne* rozkładowe – nie rozkładowe*/
w dyspozycji urzędu miasta (gminy) – spółdzielcze lokatorskie – własnościowe*
w domu jednorodzinnym – stanowiące odrębną nieruchomość* front – oficyna*
Wyposażenie lokalu: instalacja wodociągowa, instalacja ciepłej wody, instalacja kanalizacyjna, instalacja w. c. ,instalacja gazowa, ogrzewanie piecowe, ogrzewanie centralne – etażowe, łazienka /bez urządzeń kąpielowych/,inne pomieszczenia i urządzenia techniczne* .......................................................................................................................................................
Informacja o opłatach:
1.nie ma zaległości*
2.zaległości na dzień....................wynoszą .........................................................zł, 


             ……………………………………….
                                    (podpis pracownika, pieczęć zarządcy)

Oświadczam(-y), że znany jest mi / nam* stan techniczny wnioskowanego lokalu i nie zgłaszam(-y) do niego żadnych zastrzeżeń oraz zobowiązuję(-emy) się do wykonania wszelkich koniecznych napraw przedmiotu najmu we własnym zakresie, na własny koszt 
i ryzyko, bez prawa zwrotu poniesionych na ten cel nakładów, zarówno w czasie trwania stosunku najmu jak i po jego zakończeniu i jednocześnie zrzekam(-y) się wszelkich roszczeń z tego tytułu.
Oświadczam(-y), że nie posiadam(-y) tytułu prawnego do innego budynku lub lokalu mieszkalnego oraz, że zostałem(-am) pouczony(-a) / zostaliśmy pouczeni* o treści przepisu art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
Ponadto, zobowiązuję(-emy) się do przekazania zajmowanego obecnie lokalu zarządcy oraz do wymeldowania lokalu wszystkich osób w nim zameldowanych – w terminie ……. dni od dnia przejęcia wnioskowanego lokalu.
     
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie moich danych osobowych w celu  rozpatrzenia wniosku zgodnie z wymogami Ustawy o ochronie osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. Jednocześnie oświadczam, że tym samym zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie wglądu do danych oraz ich poprawiania. 

..........................., dnia ………………………   ………………………………………………...
							          ( czytelny podpis wnioskodawcy )                                                                                                                 
  * niepotrzebne skreślić

