Poznań, ……….…………………r.
………………………………………………………..
imię i nazwisko Wnioskodawcy / Wnioskodawców

………………………………………………………..
adres zajmowanego obecnie lokalu

………………………………
kod pocztowy, miejscowość

Zarząd Komunalnych
Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
ul. Matejki 57
60-770 Poznań

WNIOSEK O ZAMIANĘ LOKALU MIESZKALNEGO / SOCJALNEGO*

Wnoszę / wnosimy * o zamianę zajmowanego / zajmowanej części* lokalu
mieszkalnego / socjalnego* nr ….. przy ul. …...………………….…….......…… w …………,
na lokal mieszkalny / socjalny* nr ….. przy ul. …………….........……………… w Poznaniu.
We wnioskowanym lokalu mieszkać będą:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

*niepotrzebne skreślić

imię i nazwisko

PESEL

st. pokrewieństwa
najemca

Oświadczam(-y), Ŝe znany jest mi / nam* stan techniczny wnioskowanego lokalu
i nie zgłaszam(-y) do niego Ŝadnych zastrzeŜeń oraz zobowiązuję(-emy) się do wykonania
wszelkich koniecznych napraw przedmiotu najmu we własnym zakresie, na własny koszt
i ryzyko, bez prawa zwrotu poniesionych na ten cel nakładów, zarówno w czasie trwania
stosunku najmu jak i po jego zakończeniu i jednocześnie zrzekam(-y) się wszelkich roszczeń
z tego tytułu.
Oświadczam(-y), Ŝe zapoznałem(-am) / zapoznaliśmy* się ze wzorem nr ….... umowy
najmu lokalu, która zostanie ze mną / z nami* zawarta po dokonaniu wnioskowanej zamiany
oraz, Ŝe w pełni rozumiem(-y) i akceptuję / akceptujemy* jej postanowienia.
Oświadczam(-y), Ŝe nie posiadam(-y) tytułu prawnego do innego budynku lub lokalu
mieszkalnego oraz, Ŝe zostałem(-am) pouczony(-a) / zostaliśmy pouczeni* o treści przepisu
art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
Oświadczam(-y), iŜ w związku z wolą dokonania zamiany deklaruję(-emy) spłatę
zadłuŜenia do wysokości …………………… zł, powstałego w związku z uŜywaniem lokalu
nr ….. przy ul. ……………………….……. w Poznaniu przez …..………...………………….
Ponadto, zobowiązuję(-emy) się do przekazania zajmowanego / zajmowanej* obecnie
(części) lokalu zarządcy oraz do wymeldowania z (części) lokalu wszystkich osób w nim
zameldowanych – w terminie ……. dni od dnia przejęcia wnioskowanego lokalu.

..….………………..…………………………………..

podpis(-y) Wnioskodawcy / Wnioskodawców

*niepotrzebne skreślić

Wymagane załączniki:
− aktualne zaświadczenie o osobach zameldowanych w zajmowanym lokalu,
− dokumenty potwierdzające wysokość dochodów uzyskiwanych przez wszystkich członków
gospodarstwa domowego wnioskodawcy za cały poprzedni rok kalendarzowy (dot. osób
wnioskujących o lokal socjalny),
− dowód uiszczenia kaucji mieszkaniowej (jeśli była wpłacana).

