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Nr sprawy ...........................    Jelenia Góra, dn.  ........................... 

 

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

imię i nazwisko, stan cywilny 

 

...............................................................     URZĄD MIASTA 

ulica, nr domu, nr lokalu     WYDZIAŁ GOSPODARKI  
        MIESZKANIOWEJ 
............................................................... Referat Gospodarki Lokalami  
kod miejscowość      58-500 Jelenia Góra 

                                                                                               ul. Ptasia 2/3 
.............................                      

 nr telefonu 

 

W N I O S E K 
 

O wyrażenie zgody na zamianę i zawarcie umowy najmu w związku 

z okolicznoiścią wymienioną w pkt .......... . 

1. Zamiana wzajemna lokalu z Panią/Panem ..............................................................., 

zamieszkałą/ym  przy ul. ........................................... 

w.................................................. 

2.  Zamiana z urzędu . 

Uzasadnienie zamiany : 

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

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

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

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

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

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

Wykaz osób zamieszkałych w w/w lokalu : 

Lp. Imię i nazwisko Rok 
urodzenia  

PESEL Pokrewnieństwo 
w stosunku do 
wnioskodawcy 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     
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Wypełnia  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Zarządca lokalu 
(nieruchomości), Administracja Spółdzielni Mieszkaniowej właściwa  dla 
miejsca  zamieszkania 

itp.................................................................................................................................. 

Lokal znajduje się w budynku : będącym w dyspozycji Gminy, Spółdzielni 

Mieszkaniowej, domu jednorodzinnym stanowiącym odrębną własność, budynku 

zakładowym, jest mieszkaniem funkcyjnym, lokalem wykupionym od Gminy, 

lub wykupionym od Spółdzielni. /niepotrzebne skreślić/ 

Najemcą (właścicielem, lokatorem) lokalu  jest   ............................................... 

na podstawie umowy najmu  z dnia ....................................... 

wydanej przez ........................................................ 

Umowa najmu została wypowiedziana z dniem ....................................................  

z powodu ................................................................................. / niepotrzebne skreślić/ 

Lokal ten składa się z ...... pokoi i kuchni, używalności kuchni, bez używalności 

kuchni /niepotrzebne skreślić/ :                                

I pok. ......... m²,  II pok. ........ m²,  III pok. ......... m²,  IV pok. ......... m², V pok. ......... 

m², kuchnia.........m², przedpokój......... m², łazienka ......... m², inne 

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

Powierzchnia użytkowa lokalu ...........m².  Powierzchnia mieszkalna...............m². 

Położenie lokalu /piętro/  ................... 

W mieszkaniu znajduje się instalacja : wodna, kanalizacyjna, gazowa, łazienka, 

centralne ogrzewanie miejskie, etażowe, gazowe, elektryczne, piece, centralnie 

dostarczana ciepła woda, junkers.   /niepotrzebne skreślić/      

Opinia o stanie technicznym lokalu : ..................................................................... 

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

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

W wyżej wymienionym lokalu oprócz Pani/Pana .................................................. 

zamieszkuje  inny najemca  ....................................,  który  zajmuje  .......  pokoje  

z kuchnią, z używalnością kuchni, bez używalności kuchni, z używalnością wc, 

łazienki, przedpokoju /niepotrzebne skreślić/ 

Informacje dotyczące opłat za lokal : 

- wnoszone na bieżąco ........................................................................................ 

 

- zaległości   ..................................................................................................... 

 

-   odsetki ustawowe -  ...................................................................................... 
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Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące tytułu prawnego do lokalu. 

Oświadczam, że nie posiadam/ posiadam* tytułu prawnego do lokalu lub budynku 

mieszkaniowego. Oświadczam również, że nie jestem/ jestem w trakcie budowy 

domu jednorodzinnego.  

W przypadku posiadania adres............................................................................... 

* niepotrzebne skreślić  

 
Powodem utraty tytułu prawnego było: 

(podać przyczynę np. zbycie, wypowiedzenie umowy, egzekucja z własności itp. i datę 

utraty tytułu): 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

 
Oświadczenie współmałżonka wnioskodawcy dotyczące tytułu prawnego 
do lokalu. 
Oświadczam, że nie posiadam/ posiadam* tytułu prawnego do lokalu lub budynku 

mieszkaniowego. Oświadczam również, że nie jestem/ jestem w trakcie budowy 

domu jednorodzinnego.  

W przypadku posiadania adres....................................................................................... 

* niepotrzebne skreślić  

 

Powodem utraty tytułu prawnego było: 

 podać przyczynę np. zbycie, wypowiedzenie umowy, egzekucja z własności itp. i datę 

utraty tytułu): 

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

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

Oświadczam, że informacje podane we wniosku są zgodne z prawdą i jednocześnie 

przyjmuję do wiadomości, że podanie nieprawdziwych danych skutkować będzie 

odpowiedzialnością karną z art. 233 kodeksu karnego. 

 

Złożenie przez wnioskodawcę/małżonka wnioskodawcy oświadczeń zawierających 

nieprawdziwe dane lub zatajenie danych dotyczących własnej sytuacji mieszkaniowej 

i materialnej w zakresie wymaganym uchwałą w sprawie zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Jelenia Góra, obowiązującą w 

dniu składnia wniosku, niezbędnych do zawarcia umowy najmu lokalu, skutkuje 

odstąpieniem do realizacji wniosku.  

 

 

data   podpis wnioskodawcy   podpis współmałżonka 

....................          ..................................                           .......................................... 
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O Ś W I A D C Z E N I E 

 

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych,    w tym określonych 

w art. 27 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych – Dz.U.2016.922 j.t. 

Ponadto wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i publikowanie danych dotyczących 

wysokości zadłużenia czynszowego. 

 

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

( imię i nazwisko   nr PESEL ) 

 

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

( data i czytelny podpis ) 

W przypadku zamiany poza miejscowością Jelenia Góra – wymagana jest pisemna, wstępna zgoda 

na zamianę dysponenta (zarządcy) lokalu zakładowego, funkcyjnego, spółdzielczego 

(nieruchomości). 

 

Podpisy wnioskodawcy i pełnoletnich członków rodziny wyrażających zgodę na dokonanie 

zamiany : 

 

1 .............................................................................................................................. 

   imię i nazwisko      nr PESEL    data i czytelny podpis 

 

 

2 .............................................................................................................................. 

   imię i nazwisko      nr PESEL    data i czytelny podpis  

 

 

3 .............................................................................................................................. 

   imię i nazwisko      nr PESEL    data i czytelny podpis 

 

 

4 .............................................................................................................................. 

   imię i nazwisko      nr PESEL    data i czytelny podpis 

 

 

5 .............................................................................................................................. 

   imię i nazwisko      nr PESEL    data i czytelny podpis 
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…………………………………..      ……………………. 
          (pieczątka zakładu pracy)             (miejscowość, data) 
 

ZAŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI DOCHODÓW 
 
Zaświadcza sie, że Pan/Pani ....................................................................................................... 

zam. …………………………………………………………………………………………..... 

jest zatrudniony/a…………………………………………………………………………………. 

od dnia ………………………………………………………………………………………... 

 

Miesiąc 
wypłaty 

Przychód 
Koszty uzyskania 
przychodu 

Składki na 
ubezpieczenia 
emerytalne, rentowe 
i chorobowe 

Razem 
2-/3+4/ 

1 2 3 4 5 

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

RAZEM 
 

 
   

 

 

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek 

na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określone w przepisach o systemie 

ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania. 

 

 

 

 

……………………..…………………………… 
/pieczątka i podpis osoby uprawnionej/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Wypełnia każda osoba osiągająca dochody z tytułu:  
• umowy o pracę,  

• umowy zlecenia,  

• umowy o dzieło,  

• prowadzonej działalności gospodarczej.   

 


