Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLVIII/636/2013
Rady Miasta Zakopane
z dnia 12 grudnia 2013 r.

WNIOSEK O ZAMIANĘ LOKALU
NAZWISKO I IMIĘ ..........................................................................................................................................................................
NR TELEFONU ................................................................................................................................................................................
ADRES ZAMIESZKANIA ...............................................................................................................................................................

I. WYSOKOŚĆ DOCHODU WNIOSKODAWCY I OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAMIANĘ LOKALU:
Lp.

Imię i nazwisko

1

Stopień
pokrewieństwa

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

Miesięczna wysokość
dochodu (netto)

wnioskodawca

2
3
4
5
6
7
8

II. CHARAKTERYSTYKA OBECNYCH WARUNKÓW MIESZKANIOWYCH:
1. Całkowita powierzchnia mieszkania ..................... m2
2. Liczba pokoi?............- pow. każdego pokoju a/.......... m2

b/ ......... m2

c/............... m2

d/ ........... m2

pow. kuchni ................... m2 pow. łazienki ................ m2
3. Inne powierzchnie, jakie? ...................................................................................................................................
4. Usytuowanie mieszkania:

parter,

5. Zajmowane mieszkanie jest:

…… piętro

samodzielne ,

wspólnie z ......................................................................

6. Warunki bytowe i stan techniczny lokalu:
w.c. w lokalu

w.c. poza lokalem

łazienka w lokalu

łazienka poza lokalem

pobór wody znajduje się:

w lokalu

wyposażenie lokalu w instalacje:

brak w.c.
brak łazienki

w budynku
wodną

na zewnątrz budynku

elektryczną

brak,

centralnego ogrzewania

1

III. CHARAKTERYSTYKA LOKALU ZAMIENNEGO:
( zakreśl odpowiednią kratkę krzyżykiem)

 lokal o większej powierzchni pokoi – ze względu na nadmierne zaludnienie
 lokal o mniejszej powierzchni użytkowej lub innej strukturze – ze względu na sytuację ekonomiczną
lub rodzinną

 lokal równorzędny, położony na niższej kondygnacji – ze względu wiek lub stan zdrowia
 lokal o wyższym standardzie – ze względu na niski standard obecnie zajmowanego lokalu lub niski
standard budynku:

brak c.o.,

brak kuchni

budynek nieocieplony

budynek drewniany

inne ………………………………………………………………………………………………………

 inne powody zamiany lokalu ………………………………………………………………………………
..………………………………………………………………………………………………………..……..
IV. UZASADNIENIE ( DODATKOWE WYJAŚNIENIA) :
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................



jestem gotowy(a) spłacić zadłużenie za inny lokal mieszkalny do kwoty ……………………… zł

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i publikowanie danych osobowych zamieszczonych w złożonym
wniosku, w tym na ich udostępnianie osobom trzecim zainteresowanym zamianą zajmowanego lokalu
mieszkalnego, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

...................................................
Data i podpis

Potwierdzam własnoręcznym podpisem zgodność danych zamieszczonych we wniosku
.....................................................
Data i podpis
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