
ZARZĄDZENIE NR 192/VIII/2021 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW 

z dnia 13 października 2021 r. 

w sprawie: ustalenia wzoru wniosku o zamianę lokalu mieszkalnego. 

Na podstawie § 15 ust. 1 Uchwały Nr XXXI/319/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 
2021 roku w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (Dz. 
Urzęd. Woj. Wielk. z 2021 r., poz. 5244) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Ustalam wzór wniosku o zamianę lokalu mieszkalnego z zasobu Miasta i Gminy Pleszew stanowiący, 
załącznik nr 1 do zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Pleszewskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. 
z o.o. w Pleszewie jako zarządcy mieszkaniowego zasobu gminy. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik do zarządzenia Nr 192/VIII/2021 

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew 

z dnia 13 października 2021 r. 

…………………………, dnia ………………………… r 
 

WNIOSEK 
O ZAMIANĘ LOKALU MIESZKALNEGO 

z zasobu Miasta i Gminy Pleszew 

na podstawie Uchwały nr XXXI/319/2021 z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 

CZĘŚĆ I. 

DOTYCZY GOSPODARSTWA DOMOWEGO WNIOSKODAWCY 

Wnioskodawca ……………………………………………………………………………………… 

(nazwisko i imię) 

Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy ………………………………………………………………………………… 

Adres email ………………………………………………………………………………………… 

1. Proszę o wyrażenie zgody na zamianę: 

1) lokali pomiędzy dwoma najemcami lokali znajdujących się w mieszkaniowym zasobie Miasta i Gminy 
Pleszew lub 

2) lokali pomiędzy najemcą lokalu należącego do mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Pleszew a najemcą 
lokalu w innym zasobie lub 

3) lokalu na inny lokal wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 

(niewłaściwe skreślić) 

2. Niżej wymienione osoby tworzą gospodarstwo domowe: 

Lp. Nazwisko i imię Data urodzenia 

 WNIOSKODAWCA  

   

   

   

   

   

   

3. Oświadczam, że POSIADAM/NIE POSIADAM (niewłaściwe skreślić) tytułu prawnego do innego lokalu 
położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości. 
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Składając powyższe oświadczenie jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie 
fałszywego oświadczenia. 

……………………………… 

(podpis Wnioskodawcy) 

4. Aktualnie członkowie gospodarstwa domowego zajmują lokal na podstawie: 

1) tytułu prawnego do zajmowanego lokalu, to jest własność/użyczenie (niewłaściwe skreślić), 

2) umowy najmu – do wglądu w dniu składania wniosku, 

3) zamieszkują bezumownie, 

4) zamieszkują w charakterze członka rodziny najemcy albo właściciela (niewłaściwe skreślić). 

5. W lokalu zamieszkuje oprócz osób wskazanych w ust. 2: 

Lp. Nazwisko i imię Data urodzenia 

   

   

6. Opis mieszkania/domu: 

1) liczba pokoi …………, o powierzchni ………………………………………………………. 

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

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

2) kuchnia o pow. …………………………….. 

3) łazienka o pow. ……………………………. 

4) wc o pow. ………………………………….. 

5) korytarz o pow. ……………………………. 

6) inne pomieszczenia: …………………………………………………………………………... 

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

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

7) łączna pow. mieszkania/domu ……………………………………….. 

8) czy występuje zagrzybienie/zawilgocenie …………………………… 

Poniżej rysunek rozkładu pomieszczeń mieszkania/domu. 
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W przypadku lokalu spoza mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Pleszew powyższe potwierdza zarządca 
lub właściciel mieszkania lub domu 

…………………………………………………… 

(data i czytelny podpis) 

Adnotacje właściciela mieszkania lub domu 

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

7. Do niniejszego wniosku załączam deklarację o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego 
w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji oraz oświadczenie o stanie majątkowym członków 
gospodarstwa domowego. Informuję, że dysponuję dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodów 
wykazanych w tej deklaracji. 

8. Oświadczam, że została zawarta wstępna umowa zamiany – do wglądu w dniu składania wniosku. 

9. Oświadczam, że: 

1) nie posiadam zadłużenia z tytułu najmu lub 

2) podpisane zostało porozumienia dotyczącego spłaty zadłużenia lub odpracowania zadłużenia w formie 
świadczenia niepieniężnego, które realizuję co najmniej przez okres 3 miesięcy lub 

3) w okresie 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o zamianę nie występowało zadłużenie z tytułu 
czynszu i innych opłat niezależnych od właściciela przekraczającego dwukrotności miesięcznych opłat lub 

4) zadłużenie z tytułu czynszu i innych opłat niezależnych od właściciela w okresie 2 lat poprzedzających 
złożenie wniosku o zamianę nie przekroczyło dwukrotności miesięcznych opłat lub 

5) znajduję się w trudnej sytuacji materialnej, w związku z czym wnoszę o zamianę lokalu o wyższych 
kosztach utrzymania na lokal o niższych kosztach utrzymania. 

(niewłaściwe skreślić) 

10. Zostałem pouczony o przetwarzaniu danych osobowych moich oraz umieszczonych we wniosku 
członków gospodarstwa domowego. 

11. Uzasadnienie wniosku: 

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

…………………………………………………… 

(data i czytelny podpis) 
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CZĘŚĆ II. 

DOTYCZY GOSPODARSTWA DOMOWEGO OSOBY, Z KTÓRĄ PODPISANA ZOSTAŁA WSTĘPNA 
UMOWA ZAMIANY 

12. Adres mieszkania lub domu udostępnionego do zamiany: ……………………………………… 

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

13. Rysunek rozkładu pomieszczeń mieszkania/domu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W przypadku lokalu spoza mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Pleszew powyższe potwierdza zarządca 
lub właściciel mieszkania lub domu 

…………………………………………………… 

(data i czytelny podpis) 

14. Liczba członków gospodarstwa domowego osoby, z którą podpisana została wstępna umowa zamiany: 
……………… 

15. Zostałem pouczony o przetwarzaniu danych osobowych. 

…………………………………………………… 

(data i czytelny podpis osoby, z którą podpisana została wstępna umowa zamiany) 
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Do wniosku o zamianę lokalu z zasobu Miasta i Gminy Pleszew, należy załączyć: 

1) deklarację o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy 
poprzedzających złożenie deklaracji; 

2) oświadczenie o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego; 

3) rysunek rozkładu pomieszczeń mieszkania/domu, jeżeli nie wykorzystano pola w ust. 6 lub 13. 

Wnioskodawca przedstawia do wglądu (jeżeli dotyczy): 

1) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności; 

2) orzeczenie o przyznaniu zasiłku pielęgnacyjnego z tytułu niepełnosprawności wnioskodawcy, członków 
rodziny wnioskodawcy lub osób wspólnie zamieszkujących; 

3) wyrok o przyznaniu alimentów; 

4) umowę najmu zajmowanego mieszkania lub domu 

5) zaświadczenie ze szkoły ponadpodstawowej. 

Uchwała Nr XXXI/319/2021 z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu gminy jest dostępna: 

1) w siedzibie zarządcy zasobu mieszkaniowego Miasta i Gminy Pleszew; 

2) w Urzędzie Miasta i Gminy Pleszew; 

3) na stronie BIP Pleszew; 

4) na stronie zarządcy zasobu komunalnego Miasta i Gminy Pleszew – pod adresem ptbs.pleszew.pl/pliki. 

Adnotacje pracownika zarządcy zasobu mieszkaniowego Miasta i Gminy Pleszew, w dniu składania wniosku 
przez wnioskodawcę: 

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

…………………………………………………… 

czytelny podpis
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