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....................................................................................    
imię i nazwisko wnioskodawcy (głównego najemcy) 
 

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

 

.................................................................................... 
Adres wynajmowanego mieszkania 

 
 
.............................................................        
Telefon 
 
…………………………………………………………. 
e-mail 
               

W N I O S E K 
o zamianę wzajemną mieszkania w zasobach 

Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Bolesławcu sp. z o.o.1 
 

I. Zwracam się z wnioskiem o zamianę wzajemną mieszkania w zasobach TBS w Bolesławcu sp. z o.o.  
 

1. Dane dotyczące dotychczas wynajmowanego mieszkania: 
 
 

 ilość pokoi:  
 

1) powierzchnia użytkowa:   m2 
 

2. Moje gospodarstwo domowe składa się z ………osób, które niniejszym zgłaszam do wspólnego za-
mieszkania: 

 
 Lp. imię nazwisko data urodzenia nr pesel 

1 W N I O S K O D A W C A    

2    

3    

4    

5    

6    

 
3. Wniosek swój motywuję następująco: 

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

                                                
1 Niniejszy wniosek będzie rozpatrywany tylko pod warunkiem złożenia identycznego wniosku przez kontrahenta danej za-
miany  
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4. Składając niniejszy wniosek deklaruję jednocześnie: 
 
1) wpłatę kaucji zabezpieczającej w wysokości do 12- krotności miesięcznego czynszu za pozyska-

ny w wyniku zamiany lokal, obliczonego wg stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy 
najmu, 
 

2) wpłatę partycypacji w wysokości równej kwocie partycypacji wypłaconej kontrahentowi do za-
miany2, 
 

3) oświadczam, że w przypadku przyznania mi prawa zamiany mieszkania w TBS w  Bolesławcu 
sp. z o.o. w dniu objęcia mieszkania w zasobach Spółki, zarówno ja, jak i osoby zgłoszone prze-
ze mnie do wspólnego zamieszkania nie będą posiadały tytułu prawnego do innego lokalu 
mieszkalnego w Bolesławcu. 

 
5. Dochody brutto członków mojego gospodarstwa domowego za 1 miesiąc, średnie z ostatnich 3  
 

miesięcy wynoszą3: ……………………………. zł. 
 

6. Deklaruję, że przed zamianą wykonam niezbędne naprawy i remonty dotychczas  zajmowanego lokalu. 
 
II. Dane Kontrahenta4 do zamiany: 
 
………………………………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko) 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
(adres mieszkania do zamiany) 
 
Proponowany termin dokonania zamiany:  01.5 …………………………. 20……………. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i załączonych do niego dokumentach dla 
celów związanych z rozpatrzeniem i realizacją wniosków o zamianę mieszkań przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego w 
Bolesławcu Sp. z o.o. (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 883 z późniejszymi 
zmianami). 
 

         
...........................................................     ............................................................. 
miejscowość i data      podpis wnioskodawcy 

 
Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty: 

1. Deklaracja o dochodach wszystkich członków gospodarstwa domowego średnich z ostatnich trzech mie-
sięcy poprzedzających datę złożenia wniosku 

2. Zaświadczenia o dochodach.  
 
Decyzja Zarządu6: 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

................................................... 
Podpis osoby reprezentującej TBS 

                                                
2 - dotyczy mieszkań budowanych z partycypacją Najemcy 
3-  na podstawie dochodów brutto z Deklaracji  o dochodach 
4 - dane głównego Najemcy 
5  - zamiana, (zawarcie nowych umów najmu), będzie dokonana od pierwszego dnia danego miesiąca 
6 - wypełnia przedstawiciel TBS 


