
oferty                                                                  OFERTA  
…………………..            DO MIESZKANIOWEGO BANKU ZAMIAN  

             (oferta waŜna jest przez 1 rok od daty złoŜenia) 

 
DANE   LOKALU 
Ulica 
 

Numer budynku 
                                  

Numer lokalu Pi ętro 
 
 

Kod pocztowy Miejscowo ść Gmina 
 
 

DANE NAJEMCY 
Imię Nazwisko 

 
 

Telefon kontaktowy 
 

 
Rodzaj uprawnie ń do lokalu (najem na czas nieoznaczony lub oznaczon y) 
 
 
 
 
Tytuł prawny do lokalu (np. decyzja administracyjna ,wyrok s ądowy,umowa cywilnoprawna,brak tytułu prawnego, 
orzeczona eksmisja itp.) 
 
 
 
 
Właściciel/dysponent lokalu (nale Ŝy wpisa ć imi ę i nazwisko oraz adres osób fizycznych lub nazw ę osoby prawnej, 
jednostki organizacyjnej wraz z siedzib ą) 
 
 
 
 

STRUKTURA i POWIERZCHNIA U śYTKOWA LOKALU 
POMIESZCZENIE POWIERZCHNIA (m 2) POMIESZCZENIE POWIERZCHNIA (m 2) 
POKÓJ NR 1  PRZEDPOKÓJ  

POKÓJ NR 2  KUCHNIA  

POKÓJ NR 3  ŁAZIENKA/WC  

POKÓJ NR 4  BALKON  

POKÓJ NR 5  POM.PRZYNALEśNE  

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA 
POKOI 

 CAŁKOWITA, Ł ĄCZNA 
POWIERZCHNIA 
UśYTKOWA LOKALU 
(z wył ączeniem 
powierzchni balkonu oraz 
pomieszcze ń 
przynale Ŝnych) 

 

WYPOSAśENIE I STAN TECHNICZNY LOKALU  (naleŜy zaznaczyć krzyŜykiem) 
Lokal samodzielny  Lokal niesamodzielny  

Instalacja wodna-kanalizacyjna  Instalacja elektryczna  

Instalacja c.o.  Piec grzewczy  

Instalacja gazowa  Winda  

Stan techniczny: Bardzo dobry               □ Dobry                    □ Do remontu                             □ 

GM-26-01 



OPŁATY CZYNSZOWE I WYSTĘPUJĄCE  ZADŁUśENIE                                  
Miesięczne opłaty 
czynszowe/odszkodowanie 

                                          

zł   

Całkowite zadłuŜenie 
czynszowe/odszkodowanie 

                          zł 

Miesięczne opłaty 
niezaleŜne (za media) 

                                          
zł 

Całkowite zadłuŜenie za opłaty 
niezaleŜne (za media) 
 

                          zł 

Ilość osób zgłoszonych do 
zamieszkiwania (ilość osób,za 
które płacone są media) 
 

                               os. Odsetki, koszty sądowe itp.                           zł 

 
 
Całkowita suma zadłuŜenia na dzień …………………………                                                                               zł 
 
  

 
POTWIERDZENIE ADMINISTRACJI/ZARZ ĄDCY/WŁAŚCICIELA BUDYNKU/ 
LOKALU 
 
 
 
        …………………..                                        …………………………………….. 
              (data)                                                                                  podpis, pieczęć i adres administracji/zarządcy/   
                                                                                                                 Właściciela budynku/lokalu 

 
WYMOGI JAKIE POWINIEN SPEŁNIA Ć LOKAL UZYSKANY W WYNIKU ZAMIANY 
Wielkość       
                                    

Struktura 
 
 

Standard 
 

WyposaŜenie techniczne 
 
 

lokalizacja Czy jest Pan/i zainteresowany/a zamianą za spłatę zadłuŜenia? 

Tak  □                                          Nie  □ 
 
Oświadczam, Ŝe: 

WyraŜam zgodę na:     □                                     nie wyraŜam zgody na:   □ 
 
- przetwarzanie danych osobowych ( z wył ączeniem danych dotycz ących zadłu Ŝenia zwi ązanego z korzystaniem z lokalu 
mieszkalnego stanowi ącego przedmiot oferty) zawartych w niniejszej ofercie oraz 
- przekazywanie danych w niej zawartych innym osobom posiadającym ofertę w Mieszkaniowym Banku Zamian, 
- opublikowanie oferty w Internecie na stronie biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mysłowice w zakresie: adresu                      
i własności budynku, tytułu prawnego, struktury, wielkości i stanu technicznego mieszkania oraz preferencji dotyczących lokalu 
uzyskanego w wyniku zamiany. 
BRAK WYRA śENIA ZGODY BĘDZIE UNIEMOśLIWIAŁ UDOSTĘPNIENIE OFERTY INNYM 
OSOBOM 
 
 
……………………………                                                          ……………………………………………… 
            (data)                                                                                                              (podpis osoby składającej ofertę) 
 
Dodatkowo oświadczam, Ŝe: 
 

 WyraŜam zgodę na :      □                                                 nie wyraŜam zgody na :  □ 
 
- przetwarzanie danych osobowych w powyŜszym zakresie równieŜ w zakresie danych dotycz ących zadłu Ŝenia zwi ązanego 
z korzystaniem z lokalu mieszkalnego stanowi ącego przedmiot oferty 
 
 
 
………………………………….                                                                            …………………………………………………………. 
             (data)                                                                                                               (podpis osoby składającej ofertę) 

 


