
Sosnowiec, dnia _______________________

WNIOSEK  O  ZAMIANĘ  LOKALU MIESZKALNEGO

1/ Imię i nazwisko _______________________________________________tel: ____________________

Obecnie  zajmowane  mieszkanie

2/ Adres zamieszkania __________________________________________________________________

3/ Liczba osób mieszkających w lokalu _____

4/ Wielkość lokalu mieszkalnego:             pow. użytkowa  _________ m2 ,      pow. mieszkalna _______ m2

ilość izb __, w tym pokoi ____ - 1 pokój _____ m2, 2 pokój - _____ m2, 3 pokój _____ m2, 4 pokój - ____ m2

5/ Lokal jest wyposażony w: _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________
                   wymienić :   (instalacja wod.-kan., gaz, c.o., cwg, łazienka, piec węglowy)

6/ Mieszkanie: samodzielne – ze wspólną używalnością kuchni, łazienki, w.c.  (niepotrzebne skreślić)

7/ Wspólnie z wnioskodawcą zamieszkują:

L.p. Imię i nazwisko
Stosunek 

do 
wnioskodawcy

Dokładne dane
osobowe

data i miejsce 
urodzenia

imiona 
rodziców

Źródło uzyskiwanego dochodu1)

(umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa
 o dzieło, praca dorywcza, działalność 

gospodarcza, emerytura/renta, zasiłek dla 
bezrobotnych, stypendium, pomoc MOPS, zasiłek 
rodzinny, dochody z innych źródeł - np. alimenty, 

brak dochodów)

przeciętny dochód
miesięczny 
z ostatnich 3 

miesięcy

Potwierdzenie przez 
zakład pracy

1. Wnioskodawca

2.

3.

4.

5.

6.

POTWIERDZENIE

Potwierdzenie zameldowania oraz jego daty  - wyżej  wymienionych osób można uzyskać w Urzędzie 
Miejskim, pokój nr 111 w Referacie Ewidencji Mieszkańców Wydziału Spraw Obywatelskich:

- ilość osób zameldowanych na pobyt stały w mieszkaniu: ______________

- data zameldowania wnioskodawcy na pobyt stały: ___________________

- stan cywilny wnioskodawcy: ____________________________________

- stan cywilny osób pełnoletnich: ___________________________________

______________________________________________________________

1) Wysokość dochodu uzyskanego w okresie ostatnich 3 miesięcy z poszczególnych źródeł wskazanych w tabeli należy  
przedstawić składając deklarację o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego zgodnie z obowiązującym  
wzorem wraz z dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodów wykazanych w deklaracji.



8/ Uzasadnienie wniosku o zamianę 

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

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

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

 W związku z tym proszę o przydział mieszkania ( ilość izb, wyposażenie, lokalizacja) : ...................................

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

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

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

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

9/ Tytuł prawny do obecnie zajmowanego lokalu  ______________________________________________

________________________________________________________________________, który załączam.

10/ Potwierdzenie zgodności danych zawartych we wniosku (ADM-y):

      a/ Czy wnioskodawca mieszka w lokalu? __________________________________________________

      b/ Czy są zaległości czynszowe? ________________________________________________________

      c/ Czy jest sprawa w Sądzie?  __________________________________________________________

           - jeżeli TAK, to jakie są koszty sądowe _______________ zł

       d/ Czy pobiera dodatek mieszkaniowy? (w jakiej kwocie?) ____________________________________

11/ Stwierdzam, iż dane podane we wniosku są _______________________________________________

  ____________________________________________________________________________________

_______________________________

(podpis ADM)

12/ Adnotacje o sposobie załatwienia wniosku ________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam 
zgodę na przetwarzanie przez Miejski  Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu danych dotyczących  mojej  osoby w celu 
kontaktów pomiędzy wynajmującym i najemcą.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie 
zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

_____________________________
(WNIOSKODAWCA)

_____________________________

(MAŁŻONEK  LUB  WSPÓŁNAJEMCA)


