
WNIOSEK OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZAMIANĘ ZAJMOWANEGO 

DOTYCHCZAS LOKALU MIESZKALNEGO Z ZASOBÓW TOWARZYSTWA 

BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO WARSZAWA PÓŁNOC SP. Z O.O. 

 

WNIOSKUJĘ O ZAMIANĘ LOKALU MIESZKALNEGO NA LOKAL: 

Numer ….……. w budynku przy ul. ……………………………………..….. o powierzchni 

użytkowej ….………m2 / spełniający następujące kryteria: pow użytkowa od …m2 do ….m2, 

ilość pokoi od … do…., kondygnacja od …. Do …., lokalizacja……………… 

 

WNIOSKODAWCA 

Imię i Nazwisko: 

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

Nr i seria dowodu osobistego: 

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

PESEL: 

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

Adres dotychczas zajmowanego lokalu:  

Numer ….… w budynku przy ul. …………………… o powierzchni użytkowej ….………m² 

Numer telefonu kontaktowego: 

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

 

WYKAZ OSÓB TWORZĄCYCH GOSPODARSTWO DOMOWE i STALE 

ZAJMUJĄCYCH LOKAL 

 

LP. 

 

IMIĘ I NAZWISKO 

PESEL 

DATA 

URODZENIA 

Stan cywilny 

STOPIEŃ 

POKREWIEŃSTWA 

MIEJSCE 

PRACY, 

NAUKI,  

Źródła dochodu 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

                                 

PRZYCZYNA ZŁOŻENIA WNIOSKU: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
(krótki opis przyczyny złożenia wniosku dotyczącego zamiany lokalu, tj; sytuacja rodzinna, materialna, zdrowotna) 



 

 

 

1. Opis obecnej sytuacji mieszkaniowej:                                                                            
 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

2. Opis obecnej sytuacji rodzinnej i majątkowej:  

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

3. Opis sytuacji zdrowotnej członków gospodarstwa domowego i zajmujących stale 

lokal 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
 (w celu potwierdzenia powyższego oświadczenia proszę przedstawić orzeczenie komisji lekarskiej o znacznym 

stopniu niepełnosprawności)                                                                                                                                                                          



 

 

 

Oświadczam, że: 

1. powyższe dane są pełne i zgodne z prawdą. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej                       

z art. 233 § 1 i art. 286 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem 

prawdziwość danych zamieszczonych we wniosku; 

2. zapoznałem/łam się z postanowieniami regulaminu zamiany lokali mieszkalnych 

znajdujących się w zasobach Spółki TBS Warszawa Północ Sp. z o.o; 

3. wyrażam zgodę na zamieszczenie moich danych osobowych w bazie danych lokali 

zgłoszonych do zamiany; 

4. wyrażam zgodę na dokonanie oględzin lokalu przez osobę zainteresowaną w obecności 

przedstawiciela Spółki TBS Warszawa Północ. 

 

 

 

Warszawa, dnia ............................... 

 

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

                                                            czytelny podpis  Wnioskodawcy        

 

Wypełnia Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o. 

Status prawny wnioskodawcy: najemca  

1. Wnioskodawca nie zalega / zalega** z tytułu opłat za czynsz i/lub zaliczek 

pobieranych za dostawę mediów w wysokości:........................zł. kwota główna oraz 

.......................zł. odsetki wg stanu na dzień ............................. 

2. Wysokość czynszu / odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu** 

................zł ,    zaliczka na dostawę mediów do lokalu .................zł. 

 

 

 

* zakreślić jeżeli dotyczy 

** niepotrzebne skreślić   
 


