GM.OB.442.

.2017

…………………………………………………....
(Nazwisko i imię)

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

Zarząd Mienia Komunalnego
w Białymstoku
ul. gen. J. Bema 89/1

(adres zamieszkania)

(nr telefonu)
( PESEL)

WNIOSEK
o zamianę lokalu
(w załączeniu kserokopia aktualnej umowy najmu)

I. Osoby zamieszkujące w lokalu :
Lp.

Nazwisko i imię

PESEL

Data urodzenia

Stosunek do
wnioskodawcy
wnioskodawca

1
2
3
4
5
6
7
8
9
II. Opis mieszkania zgłoszonego do zamiany:
1. Powierzchnia lokalu zgłoszonego do zamiany (właściwe zaznaczyć X ):

pow. użytkowa: ……..... m2, pow. pokoi ….....…. m2 , ilość pokoi ….....…. , piętro …...…. ,
pow. 1p …………… m2, 2p …………… m2, 3p …………… m2, 4p …………… m2
pow. kuchni .…...… m2 ,

kuchnia z oknem

/ kuchnia ciemna

,

piwnica Nr ........… .

2. Wyposażenie lokalu (właściwe zaznaczyć X ):
instalacja wodociągowa

inst. kanalizacyjna

gaz z sieci miejskiej

gaz z butli

ogrzewanie centralne

ogrzewanie piecowe

stolarka okienna PCV

stolarka okienna drewniana

woda ciepła z sieci miejskiej

woda ciepła z piecyka

łazienka

wc

balkon

winda

III. Oczekiwania wnioskodawcy dotyczące lokalu (właściwe zaznaczyć X ):
1. Ilość pokoi .....…….…....., Powierzchnia lokalu ………….….…..… m2, Piętro ……..…….…… ,
Lokal z możliwością wykupu

TAK

/

NIE

2. Dzielnica ……...…………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………..……...

IV.

Dane

dotyczące

wpłaty

kaucji

z

tytułu

najmu

lokalu

nr

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

przy

ul. ...............................................................................… (dołączyć ksero dowodu wpłaty kaucji).
Kaucja zabezpieczająca została wniesiona w dniu ...................… w wysokości …………………… zł.

V. Podstawy do zamiany dotychczas zajmowanego lokalu (właściwe zaznaczyć X ):
orzeczeniem właściwego zespołu do spraw orzeczenia o niepełnosprawności, wymagające
zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, zamieszkiwania w większym lokalu niż lokal dotychczasowy
lub zamieszkiwania w lokalu przystosowanym dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
(w załączeniu dokumenty potwierdzające)

najemca

bądź

członek

gospodarstwa

domowego

porusza

się

na

wózku

inwalidzkim,

(w załączeniu dokumenty potwierdzające)

zamiana na lokal o niższym standardzie, niż lokal dotychczas zajmowany,
zamiana na lokal o mniejszej powierzchni, niż lokal zajmowany dotychczas,
zamiana lokali na wniosek najemcy zajmujących różne lokale wchodzące w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy Białystok, którzy chcą zamieszkać w jednym lokalu,
zamiana lokalu dotychczas zajmowanego na podstawie umowy zawartej na czas nieoznaczony
położonego w budynku przeznaczonego na lokale socjalne typu A na inny lokal wchodzący w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Białystok.

VI. Możliwość spłaty zaległości w opłatach kontrahenta do zamiany wzajemnej lokalu
do kwoty ...........................……………….. zł.

Czytelny podpis : ................................................. ………...........................................…
(wnioskodawcy)

(współmałżonka)

VII. Potwierdzenie przez Dział Czynszów ZMK pok. 8 zaległości figurującej na koncie
w kwocie .........................................................................……………………...…………………...… zł.

............................................................
( podpis pracownika ZMK)
Oświadczenia najemcy :
I. Oświadczam, że nie posiadam i wszystkie osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania nie posiadają prawa do
własności lub współwłasności lokalu lub budynku mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, domu
jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa najmu lokalu towarzystwa budownictwa społecznego, najmu lokalu
wchodzącego w skład publicznego zasobu mieszkaniowego, najmu lokalu stanowiącego własność osób prywatnych.
II. Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 w związku z art.. 7 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych
( Dz. U. Nr 133, poz. 883 z póź. zm) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie wynikającym
z przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
Cywilnego ( Dz. U. Nr 31 , poz. 266 z 2005r .) oraz Uchwały Nr XXXIV / 376/12 Rady Miasta Białystok z dnia 5 listopada
2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Białystok( Dz. Urz. Woj.
Podl. z 4 grudnia 2012r. poz. 3725).
III. Wyrażam zgodę na umieszczenie mojej pełnej oferty zamiany lokalu na stronie internetowej Zarządu Mienia
Komunalnego - zmk.bialystok.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu.

Czytelny podpis : .................................................
(wnioskodawcy)

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

