
                                                                                        Załącznik nr 3
   do Zarządzenia nr 356/22

Prezydenta Miasta Mysłowice
z dnia 13 czerwca 2022r.

WNIOSEK
o zamianę lokalu na inny wolny lokal z mieszkaniowego zasobu Miasta Mysłowice

1. Instrukcja wypełnienia\

Wniosek o zamianę może złożyć Najemca, który:
 posiada tytuł prawny do lokalu stanowiącego przedmiot zamiany (tzn. dysponuje obowiązującą umową najmu);
 nie posiada zaległości z tytułu opłat za korzystanie z byłego lub obecnie zajmowanego lokalu, lub zawarł ugodę dotyczącą

spłaty zadłużenia, która jest realizowana przez okres co najmniej 6 miesięcy;
 faktycznie zamieszkuje w lokalu i prawidłowo eksploatuje lokal;
 spełnia kryteria dochodowe określone w § 2 Uchwały Nr XLVI/677/21 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Mysłowice”.

Wniosek wypełnij:
 WIELKIMI LITERAMI;
 pola wyboru zaznacz znakiem X.

2. Wniosek o zamianę lokalu na lokal (właściwe zaznaczyć)

o większej powierzchni o mniejszej powierzchni o równorzędnej powierzchni

3. Kryterium powierzchni lokalu mieszkalnego

Nie można dokonać zamiany na lokal o większej powierzchni, jeżeli w wyniku zamiany powierzchnia lokalu przekroczy w przeliczeniu
na liczbę członków gospodarstwa domowego:

40 m2 – dla jednej osoby 65 m2 – dla sześciu osób
45 m2 – dla dwóch osób 70 m2 – dla siedmiu osób
50 m2 – dla trzech osób 75 m2 – dla ośmiu osób
55 m2 – dla czterech osób 80 m2 – dla dziewięciu i więcej osób
60 m2 – dla pięciu osób

4. Dane najemcy

Imię i Nazwisko

Adres zamieszkania

Nr telefonu

Adres e-mail

5. Formalne warunki uzasadniające zamianę lokalu (właściwe zaznaczyć)

Wyposażenie lub struktura lokalu jest niedostosowana do liczby osób w gospodarstwie domowym

Niepełnosprawność najemcy lub innej osoby uprawnionej do zamieszkiwania*

Podeszły wiek (powyżej 65 lat)

Powierzchnia użytkowa lokalu nie uprawnia najemcy do wystąpienia z wnioskiem o obniżkę czynszu

Powierzchnia użytkowa lokalu nie uprawnia najemcy do otrzymania dodatku mieszkaniowego

** Do wniosku należy dołączyć stosowne orzeczenie o niepełnosprawności
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6. Uzasadnienie zamiany lokalu (brak uzasadnienia skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia)

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..;…

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..;…

7. Załączniki do wniosku

1. Deklaracja o osobach zamieszkujących (załącznik obowiązkowy) szt. ……………….
2. Zaświadczenie o uzyskanych dochodach podlegających opodatkowaniu* szt. ……………….
3. Oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu* szt. ……………….
4. Oświadczenie majątkowe (załącznik obowiązkowy) szt. ……………….
5. Oświadczenie osób pełnoletnich o nieuzyskiwaniu dochodów* szt. ……………….
6. Orzeczenie o niepełnosprawności* szt. ……………….

……………………………………………………….
(data, podpis Wnioskodawcy)

* dołączyć, jeżeli dotyczy

Przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko i adres na stronach internetowych Urzędu Miasta w Mysłowicach oraz
Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach w celu opublikowania listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu z zasobu Miasta
Mysłowice. Powyższe informacje zostaną również wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i w Miejskim Zarządzie Gospodarki Komunalnej.  

Klauzula informacyjna

Na podstawie art.  13 w zw. z art.  12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO)
informuję, że:
 administratorem danych osobowych jest Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej przy ul. Partyzantów 21, 41 – 400 Mysłowice;
 posiada  Pan/Pani  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  i  ich  sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  wniesienia  sprzeciwu  wobec

przetwarzanych danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie;
 jeżeli rozpatrzenie sprawy będzie tego wymagało, Pani/Pana dane osobowe wraz z opisem sprawy przekazane mogą być odbiorcy zewnętrznemu (np.

jednostce organizacyjnej Miasta Mysłowice). Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
 inspektorem ochrony danych w Miejskim Zarządzenie Gospodarki Komunalnej jest Pani Danuta Skolik adres e-  mail: iod@mzgk.myslowice.pl; Inspektorem

ochrony w Urzędzie Miasta w Mysłowicach jest Pan Marcin Patałąg, adres e-mail: m.patalag@um.myslowice.pl. 
 okres przechowywania  danych zależny jest  od przedstawionej  sprawy i  przyporządkowanej  dla  niej  zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt,

kategorii archiwalnej wynikającej z Instrukcji Kancelaryjnej;
 administrator nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 ma Pan/Pani  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani,  iż przetwarzanie

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

……………………………………………………….
(data, podpis Wnioskodawcy)
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