WYKAZ MIESZKAŃ KOMUNALNYCH
ZGŁOSZONYCH DO ZAMIANY
ADRES ZAMIESZKANIA
RODZAJ OBECNIE
ZAJMOWANEGO LOKALU UWAGI:
ul. Żeromskiego 6A/2

piecowe,
1 pokój -17,50 m²
kuchnia – 15,00 m²

Rodzina
3
osobowa
dokona zamianę lokalu na
lokal
większy
powierzchniowo

ul. Kościuszki 116A/6

piecowe
1 pokój – 21,12 m²
ponadto kuchni i w.c.
pow. uż. 28,58 m²

Rodzina
5
osobowa
zamieni lokal na większy
powierzch.

ul. 9 Maja 1/10

2p+k+ ½ ł+ ½ pp, piecowe
pow. mieszk. 47,17 m²
pow. użytk. 76,15 m²

Rodzina
4
osobowa
zamieni lokal na inny, o
wyższym standardzie.

Kościuszki 106/2

2p+k (piecowe)
pow. mieszk.32,71 m²
pow. użytk. 37,75 m²

Wniosek o zamianę lokalu
na inny.

Sikorskiego 14/5

2p+k (piecowe)
pow. mieszk.39,98 m²
pow. użytk. 55,65 m²

Rodzina 2 osobowa
zamieni zajmowany lokal
na lokal mniejszy
powierzchniowo - 2
pokojowy.

Kościuszki 90/4
I piętro

2p+k (piecowe)
pow. mieszk.32,91 m²
pow. użytk. 45,16 m²

Rodzina 2 osobowa
poszukuje na zamianę
lokal 2 pokojowy z łaz.

Kościuszki 116A/9

1p+k+w.c.
pow. uż. 35,41 m²
pow. m. 21,12 m²

Osoba samotna dokona
zamianę lokalu na inny,
mniejszy powierzchniowo.

PCK 9/6

1p+k+w.c.
pow. uż. 40,40 m²
pow. m. 22,01 m²

Osoba samotna dokona
zamianę lokalu na inny,
mniejszy pow., z w.c.

PCK 9/4

1p+k w.c na klatce schodowej
pow. uż. 41,23 m²
pow. m. 22,68 m²

Osoba samotna zamieni
zajmowany lokal na lokal
mniejszy powierzchniowo

9 Maja 3/2

1 pomieszczenie, w.c na klatce Osoba samotna zamieni
schodowej

pow. uż. i mieszk. 22,01 m²

zajmowany lokal na lokal
większy powierzchniowo
Rodzina jest zainteresowana
zamianą mieszkania z
ogrzewaniem piecowym na
mieszkanie z c.o. o pow. od
57 m² do 65 m²

PCK 22/2

4p+k
pow. uż. 69,03 m²
pow. m. 62,00 m²

Plac Wolności 1/1

1p+k pow. uż. 31,25 m²pow. m. 20,00 Dot. zamiany lokalu z c.o.
etażowym na lokal 2
m²
pokojowy z c.o. miejskim.

ADRES ZAMIESZKANIA

RODZAJ OBECNIE
ZAJMOWANEGO LOKALU UWAGI:

A. Krajowej 44/2
II piętro

1p+wnęka kuchenna i w.c.
pow. uż. 17,49 m²
pow. m. 15,47 m²

Osoba samotna zamieni
lokal na inny o podobnej
powierzchni, z łazienką i na
parterze.

Błotna 15/12

1p+k+ł+pp
pow. uż. 29,40 m²
pow. m. 16,20 m²
c.o.

Dot. zamiany lokalu na
inny, usytuowany w górnej
części miasta,
powierzchniowo może być
mniejszy.

Traugutta 26/7

3p+k+ł+pp
pow. uż.54,44 m²
pow.m. 39,93 m²
ogrzewanie c.o. etażowe

Rodzina 2 osobowa zamieni
zajmowany lokal usyt. na II
piętrze, na inny, z c.o.
miejskim (parter lub I
piętro)

Szkolna 9/4

2p+k+w.c.
pow. uż.58,67 m²
pow.m. 41,86 m² ogrz.piec.

Dot. zamiany lokalu na
lokal 3 pokojowy, o
wyższym standardzie.

Olsztyńska 8B/2

1p+k+pp+ł.
pow. uż.33,11 m²
pow.m. 16,06 m²
ogrzewanie c.o. etażowe

Dot. zamiany lokalu
socjalnego na inny lokal
socjalny o większej
powierzchni

Kościuszki 116/1

1p+k+pp
pow. uż. 40,36 m²
pow.m.15,98 m²

Rodzina poszukuje na
zamianę lokalu większego o
lepszym standardzie.

Elbląska 4/29

Lokal socjalny
1p+pokój z aneksem
kuchennym+ł+pp.
pow. uż. 41,82 m²
pow.m. 26,91 m²
c.o., c.w.

Poszukiwany na zamianę,
lokal większy
powierzchniowo.

9 Maja 5/3

Lokal komunalny
1p+k
pow. uż.35,00 m²
pow.m. 25,00 m²
ogrzewanie piecowe

Rodzina poszukuje na
zamianę lokal większy
powierzchniowo

Grzybowa 3/5

Lokal komunalny
1 pomieszczenie
pow. uż.21,85 m²
pow.m. 21,85 m²
ogrzewanie piecowe

-

9 Maja 5/10

Lokal komunalny
4 p+ł+k+pp
pow. uż.90 m²
ogrzewanie c.o. etażowe

Rodzina poszukuje na
zamianę lokal z c.o.
miejskim, 3 pokojowy, o
pow. ok. 60 m²

9 Maja 9/3

Lokal socjalny
2p+k+pp
pow. uż.30,16 m²
pow.m. 25,35 m²
ogrzewanie piecowe

Dot. zamiany lokalu
socjalnego na lokal o
lepszym standardzie

„ -

ADRES ZAMIESZKANIA

RODZAJ OBECNIE
ZAJMOWANEGO LOKALU UWAGI:

Kościuszki 116/3

Lokal komunalny
2p+k+pp.
pow. uż. 29,64 m²
pow.m. 22,37 m²
ogrzewanie piecowe

Dotyczy zamiany lokalu na
lokal o wyższym
standardzie,
powierzchniowo
odpowiadający dla 1 osoby.

9 Maja 43/3

Lokal komunalny
2p+k+ł
pow. uż. 43,65 m²
pow.m. 28,99 m²
ogrzewanie piecowe

Dotyczy zamiany lokalu na
lokal o wyższym
standardzie, podobny
powierzchniowo.

9 Maja 26/2

Lokal socjalny 3p+k+ł+wc
pow. użytk. 65,93 m²
pow. mieszk. 59,11m²

Poszukiwany lokal o
wyższym standardzie
mniejszy powierzchniowo.

Sikorskiego 28/6

Lokal komunalny
2p+k+wc
pow. użytk. 43,31m²
pow. mieszka. 36,21m²
piecowe

Dot. zamiany lokalu na
większy powierzchniowo.

Armii Krajowej 33/1

Lokal komunalny
3p+k+ł+pp
pow. użytk. 63,68m²
pow. mieszk. 32,00m²
etażowe

Dot. zamiany na lokal
większy powierzchniowo z
ogrzewaniem miejskim,
I piętro

Kościuszki 77A/7

Lokal kom. 2p+k+ł
pow. użytk. 29,90 m²
pow. m. 15,10m²,c.o. miejskie

Dot. zamiany na większy
lokal ( parter z możliwością
wjazdu wózkiem dla
niepełnosprawnych)

Plac Grunwaldu 17/2

Lokal komunalny
2p+k+ł+pp
pow. użytk. 52,17m²
pow. mieszk. 31,44m²
co etażowe

Dot. zamiany na lokal 2pokojowy z ogrzewaniem
miejskim, , może być lokal
socjalny (do II piętra)

Kościuszki 106/3

Lokal komunalny
Dot. zamiany na lokal
3 pokoje, kuchnia, pp+wc ( na komunalny , 3 pokojowy,
korytarzu do wyłącznego uzytku)
może być ogrzewanie
ogrzewanie piecowe
etażowe (do I piętra)
pow. użytk. 50,36m²,
pow. mieszk. 43,91m²

Olsztyńska 8c/1

Lokal socjalny 1p+k+ł+pp
pow. uż. 31,26m²,
pow. m. 16,25m²,
ogrzewanie etażowe

Elbląska 4/31

Lokal socjalny 1p+pokój z aneksem Dot. zamiany na lokal
kuchennym+k,++pp
komunalny
pow. uż. 46,10m²,
3-pokojowy, co miejskie.
pow. m. 31,86m², etażowe

9-go Maja 1/5

Lokal komunalny
2p+k+½ łazienki+½pp
pow. użyt. 68,10m²
pow. mieszk. 51,57m²,
ogrzewanie piecowe

Dot. zamiany na lokal
socjalny 1-pokojowy z
centralnym miejskim

Dot. zamiany na lokal 3pokojowy, może być
ogrzewanie piecowe lub
etażowe

ADRES ZAMIESZKANIA

RODZAJ OBECNIE
ZAJMOWANEGO LOKALU UWAGI:

Szkolna 3B/5

Lokal komunalny
2p+k+łazienka+pp
pow. użyt. 45,90m²
pow. mieszk. 25,80m²,
ogrzewanie etażowe

Dot. zamiany na lokal
komunalny 3-pokojowy,
co miejskie.

Traugutta 1/1

Lokal komunalny
3p+k+wc+pp
pow. użyt. 56,98m²
pow. mieszk. 40,62m²,
co miejskie

Dot. zamiany na lokal
komunalny 3-pokojowy,
(ok. 60m² )
co miejskie, parter lub I
piętro.

Elbląska 4/25

Lokal socjalny
1pokój z aneksem kuch.+ ł+pp
pow. użytk. 26,55m²
pow. mieszk. 15,79m²
co miejskie

Dot. zamiany na lokal
komunalny 2-pokojowy o
zblizonym standardzie.

Plac Grunwaldu 4/5

Lokal komunalny
3p+k+łaz+wc+pp
pow. użyt. 74,40m²
pow. mieszk. 49,00m²,
co miejskie

Dot. zamiany na lokal
komunalny 2-pokojowy
o zbliżonym standardzie do
obecnie zajmowanego.

Elbląska 4/6

Lokal socjalny
2 pokoje+kuch.+ ł+pp
pow. użytk. 39,38m²
pow. mieszk. 24,98m²
co miejskie

Dot. zamiany na lokal
komunalny 2-3 pokojowy o
zblizonym standardzie.

Lisia 1/1

Lokal komunalny
3p+k+ł+pp
pow. użytk.
m²
pow. mieszk.
m²
ogrzewanie piecowe

Dot zamiany na mniejsze

Wiejska 5D/9

Lokal komunalny
2 p+k+ł+pp
pow. użytk. 37,50 m²
pow. mieszk. 22,89 m²
ogrzewanie miejskie

Dot. zamiany na lokal
komunalny 3 pokojowy o
zbliżonym standardzie.

Krasickiego 17/1

Lokal komunalny
2 p+k+ł+pp
pow. użytk. 37,50 m²
pow. mieszk. 22,89 m²
ogrzewanie piecowe

Kościuszki 91/6

Lokal komunalny
2 p+k+ł+pp
pow. użytk. 39,07 m²
pow. mieszk. 21,24 m²
ogrzewanie etażowe

Dot. zamiany na lokal
komunalny 3-4 pokojowy
ogrzewanie miejskie lub
etażowe

9-go Maja 55/14

Lokal socjalny
2 p+k
pow. użytk. 44,84 m²
pow. mieszk. 26,24 m²
ogrzewanie etażowe

Dot. zamiany na lokal
socjalny położony w innej
części miasta

ADRES ZAMIESZKANIA

RODZAJ OBECNIE
ZAJMOWANEGO LOKALU UWAGI:

Sikorskiego 28/10

Lokal komunalny
2 p+k+ł+pp
pow. użytk. 59,75 m²
pow. mieszk. 41,32 m²
ogrzewanie etażowe

Dot. zamiany na lokal
komunalny 2-3 pokojowy
ogrzewanie miejskie lub
etażowe.

Elbląska 4/9

Lokal socjalny
1 pokoj+ pokój z aneksem kuch.+ ł+pp
pow. użytk. 35,66m²
pow. mieszk. 22,59m²
co miejskie

Dot. zamiany na lokal
komunalny 2-3 pokojowy
ogrzewanie miejskie lub
etażowe.

Drewniana 19/2

Lokal komunalny
2 p+k+ł+wc
pow. użytk. 39,03 m²
pow. mieszk. 30,10 m²
ogrzewanie etażowe

Dot. zamiany na lokal
komunalny większy
powierzchniowo,
ogrzewanie miejskie lub
etażowe.

Błotna 17/8

1p+k+ł+pp
pow. uż. 34,80 m²
pow. m. 21,60 m²
c.o.

Dot. zamiany lokalu na
większy powierzchniowo,
może być z co etażowym.

Błotna 15/2

1p+k+ł+pp
pow. uż. 34,80 m²
pow. m. 21,60m²
c.o.

Dot. zamiany lokalu na
inny większy
powierzchniowo (2-3
pok), może być w innej
części miasta , do
drobnego remontu

9 Maja 55/11

Do zamiany lokalu socjalnego na
Zgłoszona zmiana na
inny lokal socjalny lub lokal komu- lokal w innym
nalny
budynku
1 p +k : pow.m.26,64 m2, pow.
Uż.41,14

Błotna 15/4

1p +k +ł+pp pow.uż.30,50 m2,
pow. m . 17,30 m2 CO

Dot. Zamiany lokalu na
inny większy
powierzchniowo(1-2
pok) może być w innej
części miasta, parter
lub pierwsze piętro

9 Maja 1/1

1p +k+ Ł pow.uż. 32,50 pow. m.
23,62
Ogrzewanie piecowe

Dot. zamiany lokalu na
inny większy
powierzchniowo ( 2
pok, może być w innej
części miasta z kuchnią
i łazienką, może być w
starym budownictwie

Wiejska 9/3A

1p+ ł do wspólnego użytku, ogrze- Dot. zamiany lokalu na
wanie piecowe, lokal socjalny
inny większy

powierzchniowo( 2

ADRES ZAMIESZKANIA

RODZAJ OBECNIE
ZAJMOWANEGO LOKALU UWAGI:
pokoje z kuchnią i
łazienką)

Błotna 15/5

pow. mieszk. 21,60m²,
pow. użytk. 34,80m²,
1 pokój , kuchnia,
łazienka, przedpokój,
centralne ogrzewanie

zamiana na
Lokal większy
powierzchniowo, 2
pokojowy z
centralnym
ogrzewaniem, nie
wymagający remontu.

