MIEJSKI ZARZĄD
NIERUCHOMOŚCI
KOMUNALNYCH
W JAWORZNIE

WNIOSEK O ZAMIANĘ LUB PRZEKWALIFIKOWANIE
LOKALU SOCJALNEGO NA LOKAL DOCELOWY

DZIAŁ
PRZYDZIAŁÓW
MIESZKAŃ

…...................................................................
(imię i nazwisko wnioskodawcy)

…...................................................................
(adres zamieszkania)

…...................................................................
(numer telefonu)

Dyrektor Miejskiego Zarządu
Nieruchomości Komunalnych
w Jaworznie
Dział Przydziałów Mieszkań
I. Proszę o zamianę obecnie zajmowanego lokalu socjalnego z powodu:
…............................................................................................................................................
…............................................................................................................................................
…............................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................:
1. Liczba członków rodziny:
Lp.

Imię i nazwisko

Data urodzenia

Stosunek pokrewieństwa
do wnioskodawcy

(potwierdza komórka ds. ewidencji ludności Urzędu Miejskiego)
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2. Wysokość uzyskiwanych dochodów w rodzinie wynosi miesięcznie:.................................
3. Zajmowane obecnie mieszkanie znajduje się w dyspozycji Gminy.
4. Lokal składa się z .............. pokoi o powierzchni: I pokój.............m², II pokój …...........m²,
III pokój.............m², IV pokój...............m² oraz kuchni o powierzchni................m².
Obejmuje powierzchnię użytkową................m².
5. Mieszkanie położone jest na parterze / …....... piętrze* i wyposażone jest w instalację
wodociągowo–kanalizacyjną / centralne ogrzewanie / ogrzewanie piecowe / wc / łazienkę*.
6. Oświadczam, że nie korzystam / korzystam* z dodatku mieszkaniowego.
7.

Informuję,

że

nie

posiadam

zadłużenia

/

posiadam

zadłużenie*

z

tytułu

nie płacenia czynszu najmu i należnych opłat za zajmowany lokal mieszkalny
w wysokości..................zł.

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

Potwierdzam zgodność danych dotyczących warunków zamieszkania wnioskodawcy
ubiegającego się o zamianę lokalu i zadłużenia z tytułu nie płacenia czynszu najmu.
…...…...............................................
(podpis administracji domów)
II. Oświadczam, że posiadam tytuł prawny / nie posiadam tytułu prawnego* do żadnego
lokalu mieszkalnego, jestem właścicielem(ką), współwłaścicielem(ką) / nie jestem
właścicielem(ką) ani współwłaścicielem(ką)* żadnego budynku prywatnego.
…..................................................
(podpis wnioskodawcy)

…....................................
(podpis współmałżonka)

* niepotrzebne skreślić

Jaworzno, dnia ................................
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OŚWIADCZENIE **
Ja niżej podpisany(a), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
oraz przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych - dane osobowe osób, które złożyły wniosek o przydział mieszkania
są przechowywane w zbiorze danych; rejestr wniosków o przydział mieszkania z zasobów
gminy, którego administratorem jest Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych
w Jaworznie.
Każda osoba, która złożyła wniosek dysponuje prawem wglądu do swoich danych,
poprawienia, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawem sprzeciwu,
który należy zgłosić do Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie,
ul. Północna 9b.
1. ….................................................
2. ….................................................
3. ….................................................
4. ….................................................

** czytelny podpis wszystkich pełnoletnich osób

Jaworzno, dnia ………………….…………..
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