Wniosek/ arkusz weryﬁkacyjny
o zamianę mieszkania

..................................................….....
(nazwisko i imię wnioskodawcy/ów)

Do Działu Lokalowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku

….......................................................
(adres zamieszkania)
Data wpływu:

…........................................………......
(nr telefonu)

I. /Wypełnia wnioskodawca /
Proszę o przyznanie mieszkania dla
Lp.

Nazwisko i imię

Nr
Stosunek do
wnioskodawcy

PESEL*

Stan cywilny *

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
* Potwierdzenie nr-u PESEL, stanu cywilnego przez referat ewidencji ludności
Potwierdzenie zameldowania wszystkich osób pod ww. adresem przez referat ewidencji ludności

......................................................................................................................................................................................................................
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II Opis mieszkania zgłoszonego do zamiany /wypełnia administrator lub właściciel budynku/
1.Wielkość mieszkania zgłoszonego do zamiany:
Wielkość mieszkania: 1p.............…............m2, 2p......….............m2, 3p............….......m2, 4p.......……..........m2, 5p.................... m2
kuchni.....…........m2, przedpokój...……….......... m2, łazienka...……........m2 , WC…..…...... m2, inne pomieszczenie....…......................m2
Powierzchnia użytkowa ogółem............... m2
Powierzchnia mieszkalna......................... m2
2.Mieszkanie posiada: kuchnia - ciemna*, z oknem*, komórka*, piwnica*, strych*, ogródek przydomowy*
3.Mieszkanie:samodzielne*, wspólne*, rozkładowe*, nierozkładowe*.
4. Na ile osób naliczane są media/woda, wywóz nieczystości, winda: :

1.............................………..................2…...…………...………...…..

3..............................……………………….......….....4.........................…………….………….............................5........................................…………………....………….......
6....................……………......................……........7...........…………….........…………...................................8..……….........................…………………..............…......…
9.....................……………….....................…...............10.............………………….......................................11…………………………….…………………………….……….…...

5. Wyposażenie lokalu:
•

instalacja wodociągowa*

•

instalacja wodociągowo – kanalizacyjna*

•

gaz z sieci miejskiej*, gaz z butli*

•

ogrzewanie:centralne*, piecowe*, etażowe*

•

stolarka: drewniana*, PCV*

•

łazienka*, WC*

•

woda ciepła: z elektrociepłowni*, z piecyka*, inne*.....................

•

balkon*, taras*, weranda*, loggia*, telefon*, winda*

6.Piętro.............................., ilość pięter w budynku........................................
7.Rodzaj budynku i rok budowy: blok*, wieżowiec*, kamienica*, inne*......................................…
rok: przed 1945r.*,

po 1945r.*

budynek ocieplony:

tak*

nie*

8.Dysponent lokalu:
•

komunalne*

•

spółdzielcze lokatorskie*

•

spółdzielcze własnościowe*

•

inne.......................

9. Tytuł prawny do zajmowanego lokalu:...........................................……………………………….........z dnia..…………………..............................
10.Kaucja za ww. lokal została wpłacona w dniu..............…………………………………………………...................w wysokości........……................zł
11.Zaległości w kwocie...................................., w tym odsetki................……………………………………......... na dzień...…………………..............
Wiarygodność powyższych danych poświadcza administrator lub właściciel.

...................………….............................................
(podpis i pieczęć administratora lub właściciela)
*właściwe podkreślić
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III Życzenia wnioskodawcy:
1.

Ilość pokoi.......................................................

2.

Orientacyjny metraż...................................m2

3.

Piętro................................................................

4.

Dzielnica...................................................................................................................................

5.

Ogrzewanie......................................................

6. Może być lokal z zadłużeniem czynszowym
7. Zamiana:

NIE*

TAK* (kwota)…………………………………………….……………………

na jedno mieszkanie*

na dwa mieszkania*

…...............................................
(podpis wnioskodawcy)

IV Uzasadnienie zamiany
poprawa
warunków
mieszkaniowych,
rozkwaterowanie,
połączenie
do rodziny, przybliżenie do miejsca pracy, zmiana dzielnicy, zmiana piętra, obniżenie oplat,

V

przybliżenie

inne..........................................................................……………………………………………...............................................................
Wyrażam
zgodę
na
umieszczanie
zgłoszonej
oferty
zamiany
lokalu
na
tablicy
ogłoszeń
i w Internecie:
*TAK

VI

rodziny,

*NIE

Wyrażam zgodę na podanie numeru telefonu ewentualnemu kontrahentowi.
*TAK
*NIE
………………................................................
(podpis wnioskodawcy)
Oświadczenie

Ja niżej podpisany /a/ świadomy /a/ treści art. 233 KK i uprzedzony /a/ o odpowiedzialności karnej za podawanie
nieprawdziwych danych lub zatajenie prawdy oświadczam, że nie posiadam tytułu prawnego do innego lokalu położonego na terenie
kraju. Oświadczam również, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002r Nr 101,
poz. 926 ze zm.), wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i opublikowanie danych osobowych w celu realizacji wniosku
o zamianę mieszkania.

Czytelny podpis:......................…………………...….............
(wnioskodawcy)

...............................…………………………........… Data:.......………….........................
(współmałżonka)

VIII Podpisy pełnoletnich członków rodziny wyrażających zgodę na dokonanie zamiany:

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

*właściwe podkreślić
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Opis techniczny:
/wypełnia wnioskodawca/
Stan techniczny lokalu:

Podłogi w mieszkaniu: -deski *

-płyty pilśniowe*

-panele podłogowe *

Łazienka:

- terakota *

Ściany pomieszczeń:

– kafelki *

-Tynk*

-Boazeria*

- wykładzina dywanowa *
-parkiet *

– wanna*

-Kafelki*

- prysznic*

-Panele ścienne*

-Tapety*

Średni czynsz........................................................

Mieszkanie do remontu:

tak*

Środkowe*

Szczytowe*

nie*

*właściwe podkreślić

SPOSÓB ROZSTRZYGNIĘCIA I UZASADNIENIE KOMISJI MIESZKANIOWEJ:

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

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

data......................…

podpisy
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