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WNIOSEK O ZAMIANĘ MIESZKANIA

1. Imię i Nazwisko Wnioskodawcy .....................................................................................
2. Stan cywilny*): kawaler (panna), żonaty (zamężna), wdowiec (wdowa),
rozwiedziony(a)
3. Adres zamieszkania .........................................................................................................
4. Potwierdzenie zameldowania na terenie Gminy Międzyzdroje

Zameldowanie na pobyt stały ..........................................................................................
(potwierdzenie z biura meldunkowego)

Zameldowanie na pobyt czasowy ....................................................................................
(potwierdzenie z biura meldunkowego)

5. Miejsce zatrudnienia ........................................................................................................
6. Wysokość dochodów uzyskanych miesięcznie ...............................................................
7. Osoby zamieszkałe z Wnioskodawcą:
Lp.

Nazwisko i imię

data urodzenia

stopień
Wysokość
pokrewieństwa dochodu
miesięcznego (**)

1. Wnioskodawca
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Łącznie wysokość dochodu wynosi:
(** - Za dochód w przypadku wynagrodzenia za pracę uważa się wszelkie przychody po
odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i
rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń
społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu
nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej oraz
jednorazowych świadczeń pieniężnych w naturze z opieki społecznej. Pozostałe dochody
powinny być brutto)
8. Wielkość mieszkania ........................... m2
Mieszkanie składa się z ..................... pokoi.
I ......................... m2

V ............................. m2

II ....................... m2

kuchni ..................... m2
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III ..................... m2

przedpokoju ............ m2

IV ..................... m2

łazienki ................... m2

Na jedną osobę w mieszkaniu przypada ............................ m2 powierzchni pokoi.
9. Mieszkanie*) samodzielne – wspólne – rozkładowe – nie rozkładowe /komunalne,
spółdzielcze – lokatorskie – własnościowe, zakładowe, w domku jednorodzinnym –
stanowiącą odrębną nieruchomość/ - front – oficyna, którego właścicielem jest
Pan/Pani ...........................................................................................................................
Inne: .................................................................................................................................
10. Budownictwo stare – nowe
11. Wyposażenie lokalu*):
-

instalacja wodociągowa
instalacja ciepłej wody
instalacja kanalizacyjna
instalacja w.c.
ogrzewanie piecowe
ogrzewanie centralne – etażowe
łazienka /bez urządzeń kąpielowych/
inne pomieszczenia i urządzenia techniczne ........................................................

12. Kondygnacja .................... winda – bez windy
13. Potwierdzenie danych w pkt. 7-11 dot. warunków mieszkaniowych przez zarządcę
budynku /właściciela lokalu/
...........................................................................................
(pieczęć i podpis)

14. Życzenia wnioskodawcy ..................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
15. Dodatkowe informacje .....................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
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.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
*) właściwe otoczyć obwódką

Uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej za podawanie nieprawdziwych danych lub zatajanie
prawdy z art. 233 § 1 Kodeksu karnego stwierdzam własnoręcznym podpisem, że wszystkie
dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie nieprawdziwych danych spowoduje uchylenie się Gminy
Międzyzdroje od skutków prawnych oświadczenia woli o przydziale mieszkania.

Międzyzdroje, dnia ...................................

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

Oświadczam, że wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i publikowanie moich danych
osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.03.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133,
poz. 883 z późniejszymi zmianami).

Międzyzdroje, dnia ...................................

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

