
Data wpływu (pieczątka) 

…………..………………………………….. 
                  miejscowość, data 

Zarząd Komunalnych 
Zasobów Lokalowych sp. z o.o. 
ul. Matejki 57 
60-770 Poznań 

ZGŁOSZENIE LOKALU DO ZAMIANY 
 

adres lokalu: …………………….…….………….……….…………. 

 

  −      
 

 ulica                                numer budynku / lokalu kod pocztowy                                    miejscowość 

zgłaszający: …..…………..…………………………………..…. …..…………..…………………………………..…. 
 imię i nazwisko imię i nazwisko 

 
          

 

          

 

 nr telefonu nr telefonu 

 …..…………..…………………………………..…. …..…………..…………………………………..…. 
 e-mail e-mail 

tytuł 
prawny 
do lokalu: 

 

najem  

 

własność    
spółdz. własnościowe prawo do lokalu     

spółdz. lokatorskie prawo do lokalu          

brak 
tytułu 
prawnego 

właściciel 
lokalu: 

 
Miasto   
Poznań   

 

TBS  

 
spółdzielnia 
mieszkaniowa inny: ..………..……………....…………... 

ilość osób 
w lokalu: ………….... 

dotychczasowa 
stawka czynszu: …..…….……... zł/m2 

 
wniosek o wykup lokalu  
złoŜony do 31.12.2008r.  TAK      NIE 

CHARAKTERYSTYKA LOKALU ZAJMOWANEGO 

MIESZKALNY 

SOCJALNY 

 

 

część lokalu 
wspólnego 

    
TAK   NIE 

łączna pow. 
uŜytkowa: ………......… m2 

łączna pow. 
pokoi: ………......… m2 

kamienica 
blok 

 

 

barak 
willa miejska 

 

 piętro: …..…. 

winda 

w budynku  

suterena 
poddasze    

 

 

 
ilość 
pokoi: …………….. 

 
pokoje 

przechodnie  

kuchnia 

aneks kuchenny 
 

 

 

łazienka z WC  

 

łazienka  

 

WC    

 

korytarz   

 

piwnica   

 

spiŜarnia   

 

skrytka   

 

balkon   

ciepła woda sieciowa     
 

ciepła woda podgrzewana     instalacja gazowa      

centralne 

ogrzewanie   

ogrzewanie 

gazowe         

ogrzewanie 

elektryczne   

piece z grzałkami 

elektrycznymi         

piece 

węglowe  

stan techniczny lokalu: 

 

bardzo dobry     

 

dobry       

 

dostateczny       

 

do remontu      

ZADŁUśENIE 

zadłuŜenie 
łączne: …………….………. zł 

w tym 
odsetki: ………….…..……... zł 

wg stanu 
na dzień: ……………….…………... 



uwagi:..................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................ 

CHARAKTERYSTYKA LOKALU OCZEKIWANEGO PO ZAMIANIE 

dzielnica: ..……………………… 

 
ilość 
pokoi: ….. - ……. 

powierzchnia 
uŜytkowa: od: ……….… m2 do: …….…… m2 

piętro: od: …………… do: …………… 

 

kamienica   

 

blok  

 

lokal w zasobie TBS   
 
centralne 
ogrzewanie   

 
ogrzewanie 
gazowe 

 
ogrzewanie 
elektryczne 

 
piece z grzałkami 
elektrycznymi 

 
piece  
węglowe 

stan techniczny lokalu: 

 

bardzo dobry    

 

dobry    

 

dostateczny    

 

do remontu    

maksymalna wysokość stawki czynszu: ………….…….… zł/m2 

 
lokal z moŜliwością  
wykupu                            TAK      NIE 

 

deklaracja spłaty zadłuŜenia    do kwoty: ………………….....……… zł  

uwagi:..................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................... 

…………………………………………… …………………………………………… 
podpis zgłaszającego podpis zgłaszającego 

WyraŜam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie, przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. (ZKZL), 
moich danych osobowo – adresowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o 
ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.), w tym na udostępnianie informacji 
potencjalnym uczestnikom zamiany oraz publikację danych dotyczących zajmowanego przeze mnie lokalu, w tym równieŜ 
zdjęć lokalu i związanego z nim zadłuŜenia, na stronie internetowej: www.zkzl.poznan.pl oraz na tablicy ogłoszeń w 
siedzibie ZKZL, w celu realizacji niniejszego zgłoszenia. Ponadto zobowiązuję się, po uprzednim uzgodnieniu terminu, 
udostępnić zajmowany przeze mnie lokal, celem oględzin, osobom wskazanym przez ZKZL. 

……………………………………………. …………………………………………… 
podpis zgłaszającego podpis zgłaszającego 

Wymagane zał ączniki:  

− dokument zaświadczający o posiadanym tytule prawnym do zajmowanego lokalu (np. umowa najmu, decyzja itp.); 

− kserokopia dowodu osobistego; 

− akt małŜeństwa / akt zgonu współmałŜonka / wyrok rozwodowy (jeŜeli dotyczy); 

− zaświadczenie o wysokości zadłuŜenia lub braku zadłuŜenia z tytułu opłat za uŜywanie lokalu (dot. najemców 

lokali znajdujących się w zasobach TBS, spółdzielni mieszkaniowych lub innych zasobach); 

− protokół zdawczo – odbiorczy / rzut lokalu (dot. najemców lokali znajdujących się w zasobach TBS, spółdzielni 

mieszkaniowych lub innych zasobach oraz właścicieli lokali); 

− inne istotne dokumenty (np. uprzedzenie o zamiarze wypowiedzenia umowy najmu, wypowiedzenie umowy najmu  

protokół odbioru wykonanych robót budowlanych lub modernizacyjnych sporządzony przez zarządcę itp.). 


