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Załącznik nr 3 
do Regulaminu wynajmowania lokali wchodz ących 
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Kołobrze g 

                                                                         

Numer rejestracyjny K.L- .............................................. .....                                                              

     ..........................................  
                                                                                                                                                (miejscowość i data) 

 

WYDZIAŁ KOMUNALNY 
REFERAT LOKALOWY 

URZĄD MIASTA  KOŁOBRZEG 
ul. Ratuszowa 12  
78-100 Kołobrzeg 

 
 

WNIOSEK  O  ZAMIANĘ  LOKALU 
 
 
1. Imię i nazwisko wnioskodawcy:  …………………………………………………........................... 

2. Adres : ………………………………………………………………………………........................... 

Telefon …………………………………………………………………………….............................. 

PESEL …………………………………………………………………………….............................. 

3. Proszę o zamianę  lokalu obecnie zajmowanego w budynku przy ul. 

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

−−−− na lokal mniejszy*   
−−−− na lokal większy  
−−−− na poprawę warunków mieszkaniowych 
−−−− na poprawę warunków mieszkaniowych ze względu na niepełnosprawność 
 

4. Wraz z najemcą uprawnienie do stałego zamieszkiwania w lokalu mają następujące osoby, 
zgodnie z umową najmu: 

 

Lp. Imię i  nazwisko Rok 
urodzenia 

Stosunek 
pokrewieństwa Uwagi 

1.  
 

   

2.  
 

   

3.  
 

   

4.  
 

   

5.  
 

   

6.  
 

   

 
*niepotrzebne skreślić 
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5. Powierzchnia lokalu obecnie zajmowanego: 

pokój                                                                    m² kuchnia                                                                m² 

pokój                                                                    m² przedpokój                                                           m² 

pokój                                                                    m² łazienka                                                               m² 

pokój                                                                    m² w.c.                                                                      m² 

pokój                                                                    m² inne pomieszczenia                                             m² 

Razem pow. mieszkalna:                                    m² Razem:                                                                m² 

 

6. WyposaŜenie lokalu*: 
−−−− instalacja  wodociągowa 
−−−− instalacja kanalizacyjna 
−−−− instalacja ciepłej wody 
−−−− łazienka 
−−−− wc w lokalu 
−−−− wc poza lokalem  
−−−− instalacja gazowa 
−−−− ogrzewania piecowe 
−−−− indywidualne ogrzewanie centralne  - węglowe,  gazowe.  
−−−− ogrzewanie – miejskie 
 

7. Piętro………….. .,  winda,  bez windy.  
 

                                                                                                          …………………………………………… 

                                                                                                                                                          (podpis zarządcy lokalu) 
8. Oczekiwania względem nowego lokalu: 

pokój                                                                    m² kuchnia                                                                m² 

pokój                                                                    m² przedpokój                                                           m² 

pokój                                                                    m² łazienka                                                               m² 

pokój                                                                    m² w.c.                                                                      m² 

pokój                                                                    m² inne pomieszczenia                                             m² 

Razem pow. mieszkalna:                                    m² Razem:                                                                m² 

 

9. WyposaŜenie lokalu*: 
−−−− instalacja  wodociągowa 
−−−− instalacja kanalizacyjna 
−−−− instalacja ciepłej wody 
−−−− łazienka 
−−−− wc w lokalu 
−−−− wc poza lokalem  
−−−− instalacja gazowa 
−−−− ogrzewania piecowe 
−−−− indywidualne ogrzewanie centralne  - węglowe,  gazowe.  
−−−− ogrzewanie – miejskie 
 

10. Piętro………….. .,  winda,  bez windy.  
 

                                                                                      

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

 *niepotrzebne skreślić                                                                                                                                           (data i  podpis wnioskodawcy)  


