Ruda Śląska, dnia ............................................
................................................................................
/imię i nazwisko wnioskodawcy /
  
.................................................................................                                                      ..
/ adres wnioskodawcy /

Wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego
z przejęciem zobowiązań
1.	Zobowiązuję się uregulować wszelkie zobowiązania osoby zadłużonej w wysokości ................................ zł
 pod warunkiem dokonania zamiany mieszkań.
2.	Oświadczam, że posiadam tytuł prawny do lokalu mieszkalnego w ............................................................... 
przy ulicy .................................................................................................................................................... administrowanego przez ............................................................................................................................ Opłacam czynsz wolny, regulowany * w miesięcznej wysokości .......................................................... zł       Powierzchnia mieszkania wynosi .................. m2 w tym pow. mieszkalna  / pokoi /  ........................... m2 Mieszkanie znajduje się na ............ piętrze, parterze* ; posiada ............ pokoi ;                              
3.	 Mieszkanie jest wyposażone w : zimną wodę, ciepłą wodę, gaz, centralne ogrzewanie, łazienkę, ubikacja : w domu, na półpiętrze, poza budynkiem*    ; dodatkowo wyposażone jest : .................................................................................................................................................................... 
W mieszkaniu zamieszkuje ............... osób.
4.	Wnioskodawca i osoby razem z nim zamieszkałe:
       
Lp.
Nazwisko i imię
Rok urodz
pokrewieństwo do wnioskodawcy
Data zameldowania na pobyt
Dochód miesięczny netto




Stały
Okresowy

































































5.	Krótkie uzasadnienie wniosku o zamianę:   ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
6.	Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i ujawnienie osobom postronnym moich danych   
       osobowych i zrzekam się praw z tytułu naruszenia moich dóbr osobistych.

 Wszystkie dane podane w niniejszym wniosku zostały złożone po zapoznaniu się z art. 247 par. 1 KK  
 o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Wiarygodność powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem: ......................................

Wniosek przyjął :

* właściwe podkreślić
       


Ruda Śląska, dnia ............................................
................................................................................
/imię i nazwisko wnioskodawcy /
  
.................................................................................                                                      ..
/ adres wnioskodawcy /

Wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego
z przejęciem zobowiązań osoby zadłużonej, o niskich dochodach, pozostającej w niedostatku*

7.	Zobowiązuję się uregulować wszelkie zobowiązania osoby zadłużonej w wysokości .........    ....................... zł
 pod warunkiem dokonania zamiany mieszkań.
8.	Oświadczam, że posiadam - nie posiadam* tytuł prawny do lokalu mieszkalnego w ............................................ 
przy ulicy ..................................................................................................................................................... administrowanego przez.................................................................................................................................  Opłacam czynsz :wolny,  regulowany *       w miesięcznej wysokości .......................................................... zł       Powierzchnia mieszkania wynosi ....................... m2 w tym pow. mieszkalna  / pokoi /  ........................... m2 Mieszkanie znajduje się na ............ piętrze, parterze*    ;    posiada ............ pokoi ;                              
9.	 Mieszkanie jest wyposażone w : zimną wodę, ciepłą wodę, gaz, centralne ogrzewanie, łazienkę, 
ubikacja : w domu, na półpiętrze, poza budynkiem*    ; 
dodatkowo wyposażone jest........................................................................................................................... 
W mieszkaniu zamieszkuje ............... osób.
10.	Wnioskodawca i osoby razem z nim zamieszkałe:
       
Lp.
Nazwisko i imię
Rok urodz
pokrewieństwo do wnioskodawcy
Data zameldowania na pobyt
Dochód miesięczny netto




Stały
Okresowy

































































11.	Krótkie uzasadnienie wniosku o zamianę:   ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
12.	Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i ujawnienie osobom postronnym moich danych   
       osobowych i zrzekam się praw z tytułu naruszenia moich dóbr osobistych.

 Wszystkie dane podane w niniejszym wniosku zostały złożone po zapoznaniu się z art. 247 par. 1 KK  
 o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Wiarygodność powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem: ......................................

Wniosek przyjął :

* właściwe podkreślić
       


