Załącznik Nr 3 do
Zasad wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Sierpc
stanowiących załącznik do
do uchwały Nr 127/XIV/2015
Rady Miejskiej Sierpca
z dnia 28.10.2015 r

WNIOSEK
o zamianę lokalu mieszkalnego

1. Imię i nazwisko głównego najemcy: ……………………………………………………………………
2. Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………………….
3. Ilość osób zamieszkujących wspólnie z wnioskodawcą: …………………………….....................
Lp.

Nazwisko i imię

1

Stopień
pokrewieństwa
3

2

Rok
urodzenia
4

Data
zameldowania
5

4. Dane lokalu obecnie zajmowanego
Powierzchnia mieszkania
Liczba pokoi
Kondygnacja
instalacje

Wodociągowa
Kanalizacyjna
elektryczna

Sposób ogrzewania
Łazienka/WC
Wobec powyższego zwracam się o zamianę mieszkania na lokal*) ………………….……………..
……………………………………………………………………………………...………………………………
………………………………………………………………………………………………………......…………
……………………………………………………………………………………...………………………………
………………………………………………………………………………………………………......…………
………………………………………………………………………………………………………......…………
……………………………………………………………………………………...………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………..……………………
………………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………………...
*) należy podać :
Adres lokalu w przypadku zamiany między stronami;
Oczekiwania, dotyczące lokalu – np. ilość pokoi, kondygnacja, sposób, ogrzewania (C.O. lub piecowe)gdy wnioskodawca ubiega się o zamianę mieszkania uwolnionego.
Jeżeli dotyczy wskazanie przesłanki, o której mowa w § 22 ust. 2 Zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Sierpc.

Wiarygodność powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem.

....................................................
(data i podpis wnioskodawcy)

Część II – wypełnia administrator budynku:
Opłaty (wszystkie, w tym czynsz) z tytułu obecnie zajmowanego lokalu
Wysokość opłat
Wysokość zadłużenia
Kaucja mieszkaniowa
Potwierdzam zgodność danych ujętych we wniosku.

....................................................
(data i podpis wraz pieczęcią administratora budynku)

Część III – Oświadczenie wnioskodawcy
1. Świadom/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego, który
za składanie fałszywych zeznań przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 3 –
oświadczam, że:
• Nie posiadam tytułu prawnego do innego lokalu;
• Nie utraciłem tytułu prawnego do zajmowanego lokalu, ani nie została orzeczona
przez sąd eksmisja z zajmowanego przeze mnie (nas) mieszkania.
2. Oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182), wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie
i publikowanie moich danych osobowych przez Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sierpcu.

.................................................
(podpis wnioskodawcy)

