Leśna dnia, 05.04.2012 r.
Nr sprawy…………….

WNIOSEK
o zamianę lokalu mieszkalnego
1. Nazwisko i imię Adam Kowalska
2. Adres zamieszkania ul. Pocztowa 1/2, 59-820 Leśna
3. Adres administracji domu Przedsiębiorstwo Miejskie SYNERGIA Sp. z o.o. w Leśnej
4. Wykaz wszystkich osób zameldowanych w lokalu zgłoszonym do zamiany

1

Adam Kowalski

Data
urodzenia
03.01.1995 r.

2

Jan Kowalski

03.07.1967 r.

wnioskodawca
ojciec

3

Anna Kowalska

08.04.1970 r.

matka

09.10.1994 r.

4

Karolina Kowalska

06.09.2000 r.

siostra

28.09.2000 r.

5

Magda Kowalska

08.10.2003 r.

siostra

05.11.2003 r.

6

Kamil Kowalski

25.11.2008 r.

brat

20.12.2008 r.

Lp.

Nazwisko i imię

Pokrewieństwo

Data
zameldowania
06.02.1995 r.
03.09.1993 r.

7
8
Powyższe dane potwierdza poniżej pracownik biura meldunkowego w Urzędzie Miejskim
w Leśnej.
……………………………………..
(poświadczenie ewidencji ludności)
5. Wysokość dochodów uzyskiwanych miesięcznie przez wszystkie osoby zamieszkałe w
zgłoszonym do zamiany lokalu
Lp.
1
2
3
4

Nazwisko i imię
Jan Kowalski

Dochód miesięczny
1550 zł netto

Potwierdzenie
zakładu pracy

Punkty 6 – 10 wypełnia administracja domu.
6. Tytuł na zajmowany lokal posiada Pan(i) ……………………………………………….
Nr ………………… Data wydania ………………………...

wydana przez

…………………………………………………………………………………………..
7. Wielkość mieszkania:
1 pok. ............................... m2

kuchnia .................................. m2

2 pok. ............................... m2

p. pok. .................................. m2

3 pok. ............................... m2

łazienka .................................. m2

Powierzchnia użytkowa …………… m2, w tym powierzchnia mieszkalna ………………m2
8. Mieszkanie: samodzielne – wspólne – rozkładowe (w dyspozycji urzędu gminy,
spółdzielcze lokatorskie, własnościowe, w domu jednorodzinnym stanowiącym odrębną
nieruchomość), budownictwo stare – nowe.
9. Wyposażenie lokalu:
a) instalacja wodociągowo – kanalizacyjna
b) instalacja ciepłej wody centralnie dostarczonej
c) instalacja gazowa
d) łazienka ( bez urządzeń kąpielowych)
e) ogrzewanie: centralne, akumulacyjne, piecowe
10. Kondygnacja: .......................................................................................................................
Nazwisko i imię współlokatora użytkującego wspólnie pomieszczenia: kuchnia, przedpokój
i urządzenia techniczne – w-c, łazienka ……………………………………………………….

czytelny podpis i pieczęć
administracji
11. Życzenia wnioskodawcy: ......................................................................................................
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

12. Uzasadnienie zamiany /właściwe podkreślić/:
a) rozkwaterowanie
b) połączenie rodziny
c) przybliżenie do miejsca pracy
d) przybliżenie do rodziny
e) zmiana piętra
f) inne…………………………………………………………………………………….

…………………………………………
/ podpis wnioskodawcy/
…………………………………………
/ podpis współmałżonka /

Leśna dnia…………………

Adnotacje urzędu:

