……………………………………
Imię i nazwisko wnioskodawcy

Chełmek, dn. ………………….

…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
adres zamieszkania, telefon

WNIOSEK
o zamianę lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład zasobu mieszkaniowego
Gminy Chełmek
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.

Imię i nazwisko: ………......................................................................................................................
Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………..………….…
Liczba osób: ………………………………………………………………………………………………….
Wielkość zajmowanego mieszkania:
1) ………..m2, 2) ………..m2, 3) ………..m2, 4) ………..m2, 5) ………..m2, kuchnia ……..m2,
2
2
pow. użytkowa ………..m , pow. pokoi ………………..m .
Opłaty za lokal*:
a) płacone regularnie,
b) występują zaległości w wysokości: …………………………………...………………………..……..
Zachowanie osób zamieszkujących w lokalu*:
a) brak uwag,
b) skargi współmieszkańców dotyczące: ………………………………………………………..….......
………………………………………………………………………………………………………..………..
………………………………………………………………………………………………………..………..
Najemca *:
a) nie wpłacał kaucji mieszkaniowej,
b) wpłacał kaucję mieszkaniową w kwocie …………………………………..………………..….…….
Stan techniczny mieszkania: ………………………………………………………………………..………
Mieszkanie
z
mieszkaniowego
zasobu
gminy,
spółdzielcze,
własnościowe,
inne…………………………………………………………………………………..…………………………
Kondygnacja ………………………………………………………………………..………………………...
Winda*: tak / nie.

Potwierdzam zgodność danych dotyczących warunków zamieszkiwania oraz informację dotyczącą
regulowania należności czynszowych i zachowania osób zamieszkujących w lokalu.
………………………………………………………………
Data i podpis Administratora lub zarządcy budynku
12. Wysokość dochodu** uzyskanego w okresie ostatnich 6-ciu miesięcy (średnia miesięczna):
a) …………………………………………………………………………………………………………
b) …………………………………………………………………………………………………………
c) …………………………………………………………………………………………………………
/potwierdzenie zakładu pracy, odcinek ZUS, zaświadczenie z MOPS lub PUP/
13. Życzenia wnioskodawcy ***:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

* właściwe zaznaczyć,
** za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania, składek na ubezpieczenie
emerytalne, rentowe, a także ubezpieczenie chorobowe, chyba, że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania
przychodu oraz podatku.
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14. Potwierdzeniem, że pod adresem faktycznego zamieszkiwania zameldowane są na pobyt
stały/czasowy osoby wymienione poniżej objęte niniejszym wnioskiem jest zaświadczenie z Biura
Ewidencji Ludności.
Lp.

Imię i nazwisko

1.

Pokrewieństwo z wnioskodawcą

PESEL

wnioskodawca

2.
3.
4.
5.
6.

15. Oświadczenia wnioskodawcy i wszystkich pełnoletnich osób objętych wnioskiem:
1. Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznać zgodnie z art. 233 k.k.,
oświadczam, że:
- nie jestem / jestem* właścicielem działki budowlanej;
- nie jestem / jestem* właścicielem budynku mieszkalnego;
- nie jestem / jestem* w trakcie budowy własnego domu;
- nie jestem / jestem* najemcom lokalu mieszkalnego/socjalnego;
- nie posiadam / posiadam* jakiegokolwiek tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego lub domu.
2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych złożonych w celu
rozpatrzenia wniosku o przydział lokalu mieszkalnego oraz przeprowadzenie wywiadu
środowiskowego w celu pozyskiwania informacji i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
postępowania przez Wydział Architektury, Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego
w Chełmku.
Chełmek, dn. ………………….

…………………………………………
Podpis wnioskodawcy
…………………………………………
Podpis współmałżonka
…………………………………………
Podpis pełnoletniej osoby
objętej wnioskiem
…………………………………………
Podpis pełnoletniej osoby
objętej wnioskiem
…………………………………………
Podpis pełnoletniej osoby
objętej wnioskiem

*** Przy zamianie z „urzędu” (na wolny lokal) podać wielkość lokalu, kondygnację, wyposażenie, itp.
W przypadku zamiany wzajemnej podać nazwisko i adres drugiej strony zamiany.
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16. Załączniki do wniosku*:
1. Dokumenty potwierdzające aktualne dochody gospodarstwa domowego:
- decyzja (zaświadczenie) o wysokości otrzymanych zasiłków z MOPS lub PUP;
- decyzja (zaświadczenie) o wysokości pobieranych zasiłków rodzinnych;
- decyzja (zaświadczenie) o wysokości pobieranych zaliczek alimentacyjnych
- decyzja (odcinek) o wysokości renty lub emerytury;
- ksero wyroków przyznających alimenty;
- decyzja (zaświadczenie) Powiatowego Urzędu Pracy;
- zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach;
- inne: ……………………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………………………………….…
2. Pisemna zgoda dysponenta lokalu w przypadku zamiany lokalu innego niż komunalnego.
3. Dokumenty do wglądu:
- dowód osobisty wnioskodawcy i współmałżonka;
- akt małżeństwa;
- orzeczenie rozwodowe
17. Weryfikacja wniosku dokonana przez Wydział Architektury, Geodezji i Zasobów
Komunalnych w Urzędzie Miejskim w Chełmku:
Suma dochodów miesięcznych: ……………....................................
Ilość osób uprawnionych: ……………………………………..……....
Średni dochód na osobę: ………………………………………..…….
Kryterium dochodowe: ………………………………………...……….
Suma powierzchni pokoi: ……………………………………..……….
Ilość uprawnionych: ……………………………………..……………..
Pow. pokoi na osobę: …………………………………..………………
Uwagi:
…………………………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
Data i podpis pracownika
18. Sposób załatwienia wniosku:
1. Panu / Pani ……………………………………………….. ……………………………………….………......
został przydzielony lokal mieszkalny położony przy ul. ……………………………….………… nr ………..
o powierzchni …………… m2 składające się z ………………………………………………….………….....
……………………………………………………………………………………………………………………....
Skierowanie do zawarcia umowy najmu wnioskodawca otrzymał dnia …………………….……………….
2. Wniosek Pana / Pani ………………………………………………………………………………………….
O przydział lokalu mieszkalnego został załatwiony odmownie, o czym wnioskodawcę powiadomiono
pismem: Znak sprawy ……………………….. z dnia …………………………………….
………………………………………………
Data i podpis pracownika
19. Załączniki do wniosku*:
1. Dokumenty potwierdzające aktualne dochody gospodarstwa domowego:
- decyzja (zaświadczenie) o wysokości otrzymanych zasiłków z MOPS lub PUP;
- decyzja (zaświadczenie) o wysokości pobieranych zasiłków rodzinnych;
- decyzja (zaświadczenie) o wysokości pobieranych zaliczek alimentacyjnych
- decyzja (odcinek) o wysokości renty lub emerytury;
- ksero wyroków przyznających alimenty;
- decyzja (zaświadczenie) Powiatowego Urzędu Pracy;
- zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach;
- inne: ……………………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………………………………….…
2. Pisemna zgoda dysponenta lokalu w przypadku zamiany lokalu innego niż komunalnego.
3. Dokumenty do wglądu:
- dowód osobisty wnioskodawcy i współmałżonka;
- akt małżeństwa;
- orzeczenie rozwodowe
* właściwe zaznaczyć.
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