
 

Numer oferty 
OFERTA 

DO BAZY ZAMIANY LOKALI MIESZKALNYCH 

(OFERTA WAŻNA JEST PRZEZ 1 ROK OD DATY ZŁOŻENIA) 

 

Adres lokalu, którego oferta dotyczy: 

Dane Najemcy (właściciela)/ Byłego Najemcy 
Imię Nazwisko adres e-mail 

telefon stacjonarny telefon komórkowy 

Stan prawny budynku (podkreślić właściwe): 

gminny prywatny współwłasny Skarbu Państwa nieuregulowany 

wspólnoty mieszkaniowej spółdzielni mieszkaniowej 

Poniższe nie wypełniać, jeśli lokal stanowi mieszkaniowy zasób Miasta Łodzi lub jest administrowany przez 
Zarząd Lokali Miejskich 

Usytuowanie lokalu: Parter Piętro: 
 

Poddasze Front Lewa oficyna Prawa oficyna 

Lokal znajdujący się w (podkreślić 

właściwe): 

blokach starym budownictwie kamienicy po rewitalizacji 

Czy budynek przeznaczony jest do remontu 

lub rozbiórki: 

TAK NIE W tym do 

rewitalizacji: 

TAK NIE 

Informacje dot. lokalu: 

Powierzchnia użytkowa lokalu: 
 

m2 
  

Powierzchnia mieszkalna lokalu: 
 

m2 
 

1.pokój: m2 2.pokój: m2 3.pokój: m2 

4.pokój: m2 5.pokój: m2 6.pokój: m2 
kuchnia: 

m2 

łazienka (w lokalu) 

m2 

wykonana na koszt 

Najemcy: 

TAK NIE 

W.C. (w lokalu) m2 wykonana na koszt Najemcy: TAK: NIE 

łazienka z WC (w lokalu) m2 w przypadku gdy WC jest w pomieszczeniu łazienki) 

przedpokój (w 

lokalu) m2 

korytarz wspólny, doliczany do pow. lokalu : m2 

Inne (jakie?) 
  

m2 

Inne (jakie?) 
  

m2 

Inne (jakie?) 
  

m2 

Wyposażenie lokalu w instalacje (podkreślić właściwe): 

wodno - 

kanalizacyjna 

gazowa (przewodowa) C.O. ogrzewanie 

piecowe 

węglowe elektryczne etażowe 

Czy lokal jest lokalem 

samodzielnym: 

TAK: NIE     

Opłaty czynszowe:   

Miesięczne opłaty czynszowe/ 

odszkodowanie 

 zł    

Miesięczne opłaty niezależne (za 

media) 

 

zł 
Ilość osób, zgłoszonych do zamieszkiwania 

os. 

Czy na koncie finansowym lokalu występują zaległości  TAK NIE 
 

Zadłużenie podstawowe: zł Odsetki: 

 

zł Łącznie: 

 

zł 

Rodzaj uprawnień do lokalu: 



 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie: 
- w związku z art. 6 lit „a” rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oświadczam, iż wyrażam/nie wyrażam 

zgody * na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydział Zamiany Lokali Mieszkalnych w Zarządzie Lokali 
Miejskich oraz na: 

- przekazywanie danych w niej zawartych innym osobom posiadającym ofertę w Bazie Zamiany Lokali Mieszkalnych; 

- opublikowanie oferty w Internecie (strona www.zamianymieszkan.lodz.pl) w zakresie: adresu i własności budynku, tytułu    
prawnego, struktury, wielkości i stanu technicznego mieszkania oraz preferencji dotyczących lokalu uzyskanego  
w wyniku zamiany. 

- przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie również w zakresie danych dotyczących zadłużenia związanego 
z korzystaniem z lokalu mieszkalnego stanowiącego przedmiot oferty 

 
BRAK WYRAŻENIA ZGODY BĘDZIE UNIEMOŻLIWIAŁ UDOSTĘPNIENIE OFERTY INNYM OSOBOM 

 

……………………………..     ………………………………………….
            (data)            (podpis osoby składającej ofertę) 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Lokali Miejskich z siedzibą w Łodzi al. Kościuszki 47. Dane te 
będą przetwarzane w celu realizacji wykonywania zawieranych umów pomiędzy stronami przez okres niezbędny do 
wykonania obowiązków ustawowych.  

Każda osoba, której przetwarzane dane dotyczą, ma prawo dostępu i sprostowania swoich danych, a także prawo do 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego związanej z ich 
przetwarzaniem.  Państwa dane osobowe będą przekazywane odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych. 

Podanie danych osobowych wynika z zapisów art. 6 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
 
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  ZLM : IOD@ZLM.LODZ.PL; tel. 42 628 7034. 

 

umowa najmu na czas nieoznaczony własność 

spółdzielcze prawo do lokalu, w tym: własnościowe lokatorskie 

 

wyrok sądowy orzeczona eksmisja 

Inne - jakie? 

 

WYMOGI, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ LOKAL , UZYSKANY W WYNIKU ZAMIANY 

 

Powierzchnia użytkowa lokalu: 
Usytuowanie lokalu: 

od: 

 

m2 do: 

 

m2 

 

Lokal znajdujący się w 

(podkreślić właściwe): 

Parter Piętro:  Poddasze 

Struktura 

lokalu: 

blokach starym budownictwie kamienicy po rewitalizacji 

Wyposażenie 
lokalu w 
instalacje(podkr
eślić właściwe): 

pokoje: 

od: 

do: 

łazienka łazienka z WC WC Kuchnia 

wodno - kanalizacyjna 

Winda TAK: 

gazowa (przewodowa) C.O. 
ogrzewanie 

piecowe 

węglowe elektryczne etażowe 

Dzielnica: NIE 

 

Czy jest Pan/i zainteresowana 

zamianą za spłatą zadłużenia ? Widzew 

 

Górna Bałuty Śródmieście Polesie 

Stan prawny budynku (podkreślić właściwe): 

NIE TAK do kwoty:  zł 

gminny 

prywatny współwłasny Skarbu Państwa nieuregulowany 
 gminny spółdzielni 

mieszkaniowej 
wspólnoty 
mieszkaniowej 

mailto:IOD@zlm.lodz.pl

