Załącznik nr 1 do „Zasad zamiany”
WNIOSEK
O UDZIELENIE POMOCY W ZAMIANIE ZAJMOWANEGO DOTYCHCZAS LOKALU MIESZKALNEGO
Część A - Wypełnia wnioskodawca:
Imię
Nazwisko
Telefon

PESEL
Ulica
Zamiana na:

lokal mniejszy

piętro

Nr lok

Nr

winda

lokal większy

Lokal, który chcę otrzymać powinien spełniać następujące kryteria:
Położenie (rejon Dzielnicy Śródmieście):

Powierzchnia:

maksymalna

minimalna

Piętro:

maksymalne

minimalne

Winda:

koniecznie

niekoniecznie

m2

Liczba pokoi:

Inne uwagi i uwarunkowania:

Oświadczam, że:
1.

zapoznałem/łam się z zasadami udzielania pomocy w zamianie komunalnych lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobach
powierzonych w administrowanie Zakładowi Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy (ZGN
Śródmieście) zawartych w załączniku nr 1 do Zarządzenia Dyrektora ZGN Śródmieście nr ................... z dnia ...............,

2.

zapoznałem się pełną treścią informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy (dalej Administrator) w związku z przyjęciem i obsługą wniosku o zmianę lokalu
mieszkalnego w związku z art. 6 ust. 1 lit. e) wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym powierzonych na podstawie
przepisów prawa miejscowego, dostępną na http://www.zgn.waw.pl/ochrona-danych-osobowych

3.

zostałem poinformowany że w sytuacji skojarzenia ofert w celu podjęcia decyzji o przeprowadzeniu transakcji zamiany lokalu
niezbędne jest dokonanie oględzin lokalu mieszkalnego objętego zamianą przez osobę zainteresowaną ofertą, na co wyrażam zgodę,

4.

wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych (imienia i nazwiska oraz numeru telefonu), osobie zainteresowanej,
która złoży ofertę zamiany odpowiadającą kryteriom określonym w części A złożonego wniosku, w celu uzgodnienia przez strony
ustalenia dogodnego terminu dokonania oględzin, w tym uzyskania przez strony dodatkowych informacji o lokalu mieszkalnym
objętym ofertą zamiany,

5.

zostałem poinformowany że informacja o skojarzeniu ofert lub o odstąpieniu drugiej stronie danych kontaktowych w celu dokonania
zmiany lokalu mieszkalnego zostanie przekazana na podany we wniosku numer telefonu,

6.

zobowiązuje się do informowania o wszelkich zmianach w zakresie informacji, jakie zostały udzielone we wniosku o zmianę lokali. Na
podstawie powyższego zobowiązania prosimy o dokonanie aktualizacji danych dotyczących w szczególności podanego numeru
telefonu lub aktualności oferty zamiany lokalu przez kontakt z działem Windykacji,

7.

zostałem poinformowany że ważność niniejszego wniosku wynosi 18 miesięcy, a następnie zostanie on usunięty z bazy danych,

8.

inne załączniki:

Warszawa, dnia

Czytelny podpis wnioskodawcy

Część B - Wypełnia ZGN Śródmieście
–
I. Wypełnia i poświadcza Dział Nieruchomości LN ZGN
1. Roszczenia do nieruchomości:

tak

nie

- informacja z dnia

2. Zgodnie z dokumentacją znajdującą się w Dziale LN - wg stanu na dzień
wpłynęła
nie wpłynęła
decyzja Prezydenta m.st. Warszawy orzekająca ustanowienie
użytkowania wieczystego do gruntu (lub jego części).

Pracownik Działu LN ZGN

II. Wypełnia i poświadcza Dział Windykacji NZWN ZGN
Wnioskodawca

nie zalega

zalega z tytułu opłat za czynsz i/lub zaliczek pobieranych za dostawę mediów

w wysokości:
kwota główna

zł

odsetki

zł

wg stanu na dzień

Pracownik Działu NW - NZWN ZGN

