
………………………………………. Węgliniec,dnia……………

(imię i nazwisko wnioskodawcy) 

 
 

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

 
telefon kontaktowy : 

Urząd Gminy i Miasta           
w Węglińcu 

Wniosek o wzajemną zamianę mieszkań    

1. Wypełnia wnioskodawca  
 

  Lp. Nazwisko i Imię Data 
zameldowania 

Rok urodzenia       Stosunek do wnioskodawcy 

1 2 3 4 5                               
    wnioskodawca 

     

     

     

     

     

     

2. Prośbę swą motywuj ę następująco: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 
3. Najemcą  lokalu w którym obecnie zamieszkuj ę jest :  
 
…………………………………………………………..  zamieszkały w …………………………… ………… 
 
………………………………………………………………………… kontrahent do zamiany : 
 
……………………………………… zam. ……………………………………………………



4. Osoby zamieszkuj ące i zameldowane w lokalu na stałe to:  
 

Lp. Nazwisko i Imię Rok urodzenia Stosunek do 
wnioskodawcy 

Uwagi 
 

1 2 3 4 5 
   wnioskodawca  

     

     

     

     

    : 

     

     

     

     

     

         

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

DANE O ZAJMOWANYM LOKALU  

- powierzchnia użytkowa lokalu ogółem wynosi ................ ...... m2 

- powierzchnia pokoi łącznie wynosi ............. .........m2, w tym; powierzchnia poszczególnych pokoi wynosi: 

1.............. ........ m2 2........... ...... ....... m2     3 ............. ............ m2        4. .............................m2 

- powierzchnia kuchni wynosi  ……… ....... m2 

- powierzchnia łazienki wynosi ......................... m2 

- powierzchnia przedpokoju wynosi ....................  m2 

- inne pomieszczenia ........................................... ............... ……….... m2 (podać jakie) 

Położenie lokalu - suterena, parter, piętro ..... ........... poddasze (właściwe podkreślić) 

Zadłużenie lokalu; tak, nie (jeśli tak - kwota ...................…....... 
  
………………………………………… 
            ( podpis wnioskodawcy ) 

Kto podaje nieprawdziwe dane mające znaczenie dla przydziału lokalu mieszkalnego podlega karze pozbawienia 
wolności do lat 5 zgodnie z art. 247 kk. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim wniosku dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procesu przydziału lokalu z zasobów  Gminy  Węgliniec ( zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia1997r. o 
Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883 ze zm.) 

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

 

 



Do wniosku nale ży doł ączyć: 

1. Umowę najmu, 

2. W przypadku, gdy  jeden z lokali jest własnościowy należy dołączyć  kopię  aktu notarialnego lub odpis Księgi 
wieczystej, 

3. W przypadku, gdy jeden z lokali nie jest własnością gminy Węgliniec należy dołączyć wstępną zgodę na 
zamianę właściciela budynku, 

4. W przypadku osób rozwiedzionych należy  dołączyć wyrok sądu o podziale majątku wspólnego, 

5. W przypadku występowania zaległości czynszowych do wniosku należy dołączyć oświadczenie w sprawie 
spłaty należności lub dowód wpłaty. 


