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Koszalin, dnia……………………………………. r.

Numer sprawy:
Nr wniosku:
Typ zamiany:

Zarząd Budynków Mieszkalnych
w Koszalinie

ul. Połczyńska 24

WNIOSEK O ZAMIANĘ MIESZKANIA
BUDYNEK  MODERNIZOWANY

I.          DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY  

1. Imię i nazwisko wnioskodawcy: ............................................................................................................................................

2. Adres zamieszkania: miejscowość: ...................................................................................... kod pocztowy: ........................

ulica: .......................................................................................................... Nr domu: ...................... Nr mieszkania: ...........

3. Numer telefonu kontaktowego: .................................................... 4. PESEL: .......................................................................

5. Seria i numer dowodu osobistego: …............................................. Wydany przez: ..............................................................

Data wydania: …………………………………………………………………… Termin ważności: ……………………………………………………………….

II.         DANE OSOBOWE WSPÓŁMAŁŻONKA/WSPÓŁWNIOSKODAWCY  

1. Imię i nazwisko wnioskodawcy: ............................................................................................................................................

2. Adres zamieszkania: miejscowość: ...................................................................................... kod pocztowy: ........................

ulica: .......................................................................................................... Nr domu: ...................... Nr mieszkania: ...........

3. Numer telefonu kontaktowego: .................................................... 4. PESEL: .......................................................................

5. Seria i numer dowodu osobistego: …............................................. Wydany przez: ..............................................................

Data wydania: …………………………………………………………………… Termin ważności: ……………………………………………………………….

Zwracam  się  z  prośbą  o  zamianę  obecnie  zajmowanego  mieszkania  położonego  w  Koszalinie  przy  

ul. ............................................................................................ .....................................................................................................

na lokal zlokalizowany w budynku modernizowanym przy ul. Harcerskiej 18. Prośbę swą uzasadniam tym, iż ..........................

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

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

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

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

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

Jednocześnie  oświadczam,  że  w  przypadku  pozytywnego  rozpatrzenia  niniejszego  wniosku,  dotychczas  zajmowane

mieszkanie  opróżnię  i  wydam  Wynajmującemu  w  umówionym  terminie,  w  stanie  umożliwiającym  natychmiastowe

zasiedlenie.  Wyrażam  przy  tym  zgodę  na  dokonanie  przez  pracowników  ZBM  (bez  względu  na  sposób  rozpatrzenia

niniejszego wniosku) wizji lokalnej w zajmowanym mieszkaniu w celu zapoznania się z jego układem, stanem techniczno-

eksploatacyjnym.
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III.        W OBECNIE ZAJMOWANYM MIESZKANIU NA POBYT STAŁY ZAMELDOWANE SĄ NASTĘPUJĄCE OSOBY:  

Lp. Imię i nazwisko PESEL
Stopień pokrewieństwa

w stosunku do wnioskodawcy Zamieszkuje
(TAK/NIE)

Stan cywilny

1.
wnioskodawca

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

IV.        OŚWIADCZENIA  
1. Wyrażam zgodę/nie  wyrażam zgody*  na  przetwarzanie  i  udostępnianie  przez  Zarząd  Budynków Mieszkalnych

w Koszalinie moich danych osobowo-adresowych zawartych w niniejszym wniosku, zgodnie z ustawą  o ochronie

danych  osobowych  z  dnia  29.08.1997  r.  (tekst  jednolity:  Dziennik  Ustaw  z  2016  r.  poz.  922  z  późniejszymi

zmianami).

2. Nie  posiadam  na  terenie  Gminy  Koszalin  tytułu  prawnego  do  innej  nieruchomości  mieszkaniowej

(lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego, mieszkalno-użytkowego).

3. Na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu Karnego: „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu

sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje nieprawdę, lub zataja prawdę,

podlega  karze  pozbawienia  wolności  do  lat  3.”  oraz  art.  233  §  6  Kodeksu  Karnego:  „Przepis  §  1  stosuje  się

odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania

oświadczenia,  pod  rygorem odpowiedzialności  karnej.”  oświadczam,  że  wszystkie  dane  zawarte  w  niniejszym

oświadczeniu są zgodne z prawdą.

          …………………………………………………………………………………          ………………………………………………………………………………….
              (czytelny podpis wnioskodawcy)                                 (czytelny podpis współmałżonka/współwnioskodawcy)

* niepotrzebne skreślić
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