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PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 z późn. zm.).
Uchwała Nr XXIV/149/2004 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2004 r. Nr 103 poz. 2348).

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Decyzja Wójta Gminy Ustronie Morskie 

WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o zamianę międzylokatorską lokalu
pobierz druk L02-D01
Oświadczenie Nr 1 do wniosku o zamianę międzylokatorską lokalu
pobierz druk L02-D02
Oświadczenie Nr 2 do wniosku o zamianę międzylokatorską lokalu
pobierz druk L02-D03
Załączniki:
w przypadku lokalu komunalnego:
protokół wstępny o stanie technicznym lokalu ( protokół sporządzony przez zarządcę lokalu mieszkalnego)
zaświadczenie o nie zaleganiu z opłatami czynszu ( zaświadczenie wydawane
      przez zarządcę lokalu mieszkalnego)
	tytuł prawny ( umowa najmu ) na zajmowany dotychczas lokal mieszkalny
	zaświadczenie o zameldowaniu z właściwego urzędu.

	w przypadku lokalu spółdzielczego (mieszkanie lokatorskie, własnościowe):
wstępną zgodę spółdzielni na zamianę

decyzja na zajmowany lokal mieszkalny ( akt notarialny)
zaświadczenie o nie zaleganiu z opłatami czynszu ( wydawane przez zarządcę lokalu mieszkalnego)
w przypadku lokalu zakładowego:
zgodę dysponenta lokalu na zamianę
decyzję lub umowę na zajmowany lokal mieszkalny
zaświadczenie o nie zaleganiu z opłatami czynszu ( zaświadczenie wydane
       przez zarządcę lokalu mieszkalnego)
	w przypadku lokalu własnościowego:
akt notarialny

odpis z księgi wieczystej ( jeśli lokal własnościowy znajduje się w budynku
       wielorodzinnym będącym w zarządzie Wspólnoty Mieszkaniowej należy
dostarczyć również zaświadczenie o nie zaleganiu z opłatami za eksploatację lokalu lub funduszu remontowego)
	w przypadku lokalu zamiejscowego:
zgodę dysponenta lokalu na zamianę

tytuł prawny potwierdzający prawo do zajmowanego dotychczas lokalu 
       mieszkalnego ( w przypadku lokalu własnościowego akt notarialny i odpis z
       księgi wieczystej)
	zaświadczenie o nie zaleganiu z opłatami czynszu, wydane przez zarządcę

       lokalu mieszkalnego.
    



	poświadczenie o zameldowaniu z właściwego urzędu

oświadczenie o ilości osób zamieszkujących lokalu mieszkalnym
	w przypadku innych nieruchomości:
odpis aktu notarialnego i odpis z księgi wieczystej

poświadczenie o zameldowaniu wydane przez właściwy Urząd.  

DOKUMENTY UZYSKANE PRZEZ URZĄD:

WYSOKOŚĆ OPŁAT:  
Nie pobiera się 

TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni od złożenia dokumentu

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Ustronie Morskie

TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje

SPOSÓB ODEBRANIA DOKUMENTÓW:
Osobiście w Referacie lub drogą pocztową

DODATKOWE INFORMACJE:
 W celu dokonania zamiany wymagana jest obecność wszystkich zainteresowanych stron  wraz  z kompletem dokumentów.
 Umowę zawiera się w siedzibie właściwego zarządcy lokalu mieszkalnego.








 
Sporządził: Inspektor ds. zamówień publicznych i gospodarki lokalowej
Adam Kalociński

Data: 13.05.2013r.


Sprawdził: Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej 
Magdalena Kołosowska

Data: 13.05.2013r.


Zatwierdził: Sekretarz Gminy Tomasz Grobla

Data: 13.05.2013r.



