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WNIOSEK 
o zamianę lokalu komunalnego  

 
 
1. Imię i nazwisko .................................................................................................................................................... 

2. Adres zamieszkiwania ........................................................................................................................................ 

3. Adres zarządcy budynku .................................................................................................................................... 

4. Wykaz osób zameldowanych w lokalu: 
 

L
p. 

Imię i nazwisko 
 

Stosunek  
pokrewieństwa  

 

Data 
zameldowania 

 

PESEL 
(obowiązkowo) 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

 
Potwierdzenie zameldowania w/w osób – Urząd Miejski, Ewidencja Ludności, pok. 217 
 
 
5.  *Lokal mieszkalny z którego chcę się zamienić jest lokalem: 

a) komunalnym, 
b) socjalnym, 
c) spółdzielczym, 
d) własnościowym, 
e) zajmowanym: samodzielnie, wspólnie, 
f) w budownictwie: nowym, starym, 

 
6. A) Mieszkanie składa się z ................... pokoi, o powierzchni każdego pokoju: 
 
1) ................ m2, 2) ................ m2, 3) ................ m2, 4) ................ m2, 5) ................ m2, kuchnia ................. m2 
 
 pow. mieszkalna  – ..................................... m2 

 pow. użytkowa  – ..................................... m2 

 
      B) *Opłaty czynszowe uiszczane: - na bieżąco,  

              - nieregularnie,  
- jeśli istnieje zadłużenie w jakiej wysokości ............................. zł 

      C) Tytuł prawny do lokalu:  decyzja nr ...................................................... z dnia .......................................... 

         lub umowa najmu nr ............................................ z dnia .............................. 

 
 
    ................................................................. 
                   potwierdzenie przez zarządcę lokalu  

                                punktów A) i B) 
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7. *Lokal wyposażony jest w: 
a) instalację wodno – kanalizacyjną, 
b) instalację w.c., 
c) instalację gazową, 
d) instalację ciepłej wody centralnie dostarczonej, 
e) łazienkę, 
f) ogrzewanie: centralne, ekologiczne, gazowe, piecowe, akumulacyjne, 

 
8. *Mieszkanie znajduje się na: 

 parterze, ................. piętrze, poddaszu, 

 
9. *Kaucja: 

 płacona, nie płacona, zwolniony z opłaty kaucji, 
 
10.  Imię i nazwisko osób wspólnie użytkujących pomieszczenia takie jak: kuchnia, przedpokój,     

urządzenia techniczne, tj. w.c., łazienka: 
 

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

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

 
 
 
 

.......................................................................... 
       (podpis/pieczątka zarządcy lokalu)  

 

11.  Podać na jakie mieszkanie zamiana ma być dokonana oraz podać dane osoby, z którą będzie 
dokonywana zamiana: 

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

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

 

12. *Uzasadnienie zamiany: 
a) poprawa warunków mieszkaniowych, 
b) rozkwaterowanie, połączenie rodziny, 
c) przybliżenie do miejsca pracy, 
d) przybliżenie do rodziny, 
e) zmiana dzielnicy, 
f) zmiana piętra, 
g) inne: ....................................................................................................................................................................... 

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

 
13.Czy wnioskodawca lub inna wspólnie zamieszkująca osoba, ubiega się o lokal z zasobów 

gminy (wymienić): ...................................................................................................................................................... 

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

 
* Wyrażam/nie wyrażam zgody na wpisanie moich danych do rejestru, dotyczącego zamiany lokali 

 
 
 
 
 
.............................................................     ................................................................. 
       data i podpis współmałżonka                data i podpis wnioskodawcy 

 
 
* właściwe podkreślić. 


