
 

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

imię i nazwisko       miejscowość i data 

 

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

adres zamieszkania 

 

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

 

WNIOSEK O ZAMIANĘ LOKALU KOMUNALNEGO Z ZASOBÓW 

MIESZKANIOWYCH MIASTA I GMINY KOLONOWSKIE. 

 

1. Lokal mieszkalny w którym dotychczas zamieszkuję położony jest w budynku przy                       

ul. ........................................... w Kolonowskiem. 

2. Najem lokalu mieszkalnego o którym mowa w pkt 1 został podpisany w umowie na 

czas nieoznaczony z dnia ........................................., którą załączam do niniejszego 

wniosku. 

3. Z tytułu najmu ww. lokalu  mieszkalnego posiadam/nie posiadam* zaległości 

czynszowe. 

4. Mieszkanie obecnie najmowane nie zostało zdewastowane. 

5. Oświadczam, że: 

- nie posiadam własnościowego tytułu do zajmowanego lokalu 

- nie jestem właścicielem innego lokalu bądź budynku mieszkalnego. 

6. Wyrażam wolę zamiany dotychczas najmowanego lokalu mieszkalnego na lokal 

mieszkalny położonym w budynku przy ul. ...................................... w Kolonowskiem. 

7.  Prośbę o zamianę lokalu komunalnego uzasadniam: 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

8. Najemcą mieszkania, w którym obecnie zamieszkuję jest 

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

9. Mieszkanie w którym zamieszkuję składa się z: 

............pokoi o powierzchni: 1...............  2................ 3................ 4................... kuchni ............. 

 

Łączna powierzchnia pokoi wynosi..................a powierzchnia użytkowa całości mieszkania 

wynosi .......................... 

Powierzchnia pokoi podzielona przez liczbę osób wynosi: ............... 



10. Czy mieszkanie jest zamieszkiwane wspólnie? ............     Jeśli nie, to w jaki sposób ? 

 

L. p. pokoju powierzchnia            Kto jest jego najemcą Ile osób 

        1.    

        2.    

        3.    

        4.    

 

11. Mieszkanie jest wyposażone w instalację wodociągową, kanalizacyjną, gazową, 

centralnego ogrzewania, w.c. łazienkę (instalację, której nie ma należy skreślić). 

W mieszkaniu tym jestem zameldowany na pobyt stały czy czasowy ? Od kiedy i jeśli jest to 

okres czasowy to do kiedy ?  

 

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

 

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

12. Stwierdzam zgodność danych zawartych w niniejszym wniosku dot. mieszkania, 

budynku. 

 

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

czytelny podpis zarządcy, data                                     podpis wnioskodawcy  

 

13. Oświadczam, że: 

- nie nabyłem ani nie posiadam na własność budynku i lokalu mieszkalnego oraz 

nie nabyłem członkostwa w Spółdzielni Mieszkaniowej  

- w przypadku nabycia na własność budynku i lokalu mieszkalnego lub 

członkostwa w Spółdzielni Mieszkaniowej przed ostatecznym rozpatrzeniem 

niniejszego wniosku zobowiązuję się niezwłocznie o tym fakcie poinformować 

pisemnie Burmistrza Kolonowskiego lub też wycofać niniejszy wniosek 

- wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

 

14.Składając osobiście niniejszy wniosek oświadczam, że zostałem(-am) uprzedzony (a)                              

o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego. Potwierdzam własnoręcznym 

podpisem prawdziwość danych zamieszczonych we wniosku.  . 

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

                                                                (podpis składającego deklarację) 

 

15. Opinia Miejsko – Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej na temat sytuacji materialnej                

i życiowej wnioskodawcy. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 



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

       data i podpis wraz z pieczątką imienną 

 

16. Posiedzenie komisji mieszkaniowej odbyło się w dniu .............................................. 

      Komisja zaopiniowała wniosek ............................................ 

W posiedzeniu komisji udział brali: 

 

1. ................................  2. ................................ 3. .................................4.............................  

 

17.Burmistrz Kolonowskiego rozpatrzył sprawę w dniu ............................. 

     Sprawa rozpatrzona została .................................. 

 

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

                       BURMISTRZ KOLONOWSKIEGO 

 

18.Zezwolenie przydziału (odmowa) lokalu nastąpiło pismem nr ...................................... 

     z dnia ............................................. 

 

19.Sprawę zakończono dnia .................................................  

  

 

 

 

* niepotrzebne skreślić  

 

 


