
ZARZĄD  BUDYNKÓW  MIESZKALNYCH
W  KOSZALINIE

informuje,  że przystąpił  do modernizacji
mieszkaniowego  zasobu  komunalnego
polegającego  na  przebudowie  budynku
położonego przy ul.  Harcerskiej  18 wraz
ze  zmianą  sposobu  użytkowania  części
poddasza  oraz  dociepleniu  i  remoncie
elewacji.

Przedmiotowy budynek został wzniesiony w technologii tradycyjnej. Od momentu powstania
nieruchomość  ta  pełniła  funkcję  mieszkalną;  w  ostatnich  latach  znajdowało  się  w  nim
12  mieszkań.  Mieszkania  zlokalizowane  były  na  czterech  kondygnacjach  nadziemnych,
a  część  strychu  przeznaczona  była  do  wspólnego  użytku  (jako  suszarnia).  Z  uwagi
na  niesamodzielność  mieszkań  właściciel  obiektu,  jakim  jest  Gmina  Miasto  Koszalin
podjął decyzję o wykwaterowaniu lokatorów do lokali zamiennych i przeznaczeniu budynku
do  remontu,  przebudowy  i  modernizacji.  W  wyniku  przebudowy  powstanie
14  samodzielnych  lokali  (po  4  lokale  na  parterze,  pierwszym  i  drugim  piętrze
oraz  2  lokale  na  poddaszu). Mieszkania  te  wyposażone  będą  w  instalację  elektryczną,
wodno-kanalizacyjną,  gazową,  centralnego ogrzewania  oraz  ciepłą  wodę użytkową z  sieci
miejskiej. Do każdego lokalu przynależne będzie pomieszczenie piwniczne. 
Budynek  przy  ul.  Harcerskiej  18  w  całości  przeznaczony  będzie  na  lokale  docelowe
tj. na lokale, w których umowa najmu zostanie zawarta na   czas nieokreślony.  

W  związku  z  powyższym,  Zarząd  Budynków  Mieszkalnych  w  Koszalinie  informuje,
że  przyjmuje  wnioski  o  zamianę  dotychczas  zajmowanego  mieszkania  na  lokal  położony
w  budynku  modernizowanym.  O  objęcie  mieszkania  we  wskazanej  wyżej  nieruchomości
mogą starać się osoby zamieszkujące w zasobach komunalnych, które:

 posiadają ważną umowę najmu zawartą na czas nieokreślony,
 nie posiadają zadłużenia z tytułu użytkowania lokalu przez co najmniej 12 ostatnich

miesięcy,
 przestrzegają Regulamin Porządku Domowego,
 zobowiążą  się  do  opróżnienia  i  wydania  zajmowanego  lokalu  Wynajmującemu

w stanie umożliwiającym natychmiastowe zasiedlenie.
Wyżej wymienione kryteria muszą być spełnione łącznie.

Wnioski  o  zamianę  mieszkania  na  lokal  w  budynku  modernizowanym  można  składać
w Dziale Spraw Lokalowych mieszczącym się przy ul.  Połczyńskiej  24 (parter,  pokój  Nr  1)
lub  w sekretariacie  (III  piętro,  pokój  Nr  307)  do  dnia  15  grudnia  2017  r.  do  godz.  1300.
Druk  wniosku  dostępny  jest  w  siedzibach  ZBM  oraz  na  stronie  internetowej
www.zbm.koszalin.pl



Złożone  wnioski  opiniowane  będą  przez  Komisję  powołaną  przez  Dyrektora  ZBM.
Mieszkaniową. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, Komisja może ustalić dodatkowe kryteria,
którymi  będzie  się  kierować  przy  rozpatrywaniu  podań.  O  ostatecznym  sposobie
rozpatrzenia  złożonych  wniosków  zainteresowani  zostaną  poinformowani  pisemnie
w  pierwszym  kwartale  2018  r.,  jednak  nie  wcześniej  niż  po  zakończeniu  prac
modernizacyjnych i ich odbiorze przez właściciela.

Osoby,  które  nie  uzyskają  zapewnienia  zawarcia  umowy  najmu  zostaną  umieszczone
na liście  rezerwowej. W przypadku zrezygnowania  któregokolwiek  z  przyszłych najemców
z przeprowadzenia przedmiotowej transakcji,  będą one brane pod uwagę przy zasiedlaniu
zwolnionego mieszkania. Lista ta będzie wiążąca w terminie do dwóch miesięcy od momentu
oficjalnego oddania budynku do użytku.  Od stanowiska Komisji  nie będzie przysługiwało
odwołanie.

Szczegółowych informacji odnośnie całokształtu procesu zamiany mieszkań można uzyskać:
 osobiście: w siedzibie ZBM (pokój Nr 1) w godzinach od 800 do 1500,
 telefonicznie: 94 340-91-60, 94 340-91-66.

UWAGA!!!
Złożenie  wniosku  nie  gwarantuje  uzyskania  tytułu  prawnego  do  lokalu  położonego
w  budynku  modernizowanym  jak  również  nie  może  stanowić  roszczenia  wobec
Zarządu  Budynków  Mieszkalnych  w  Koszalinie,  co  do  zawarcia  umowy  najmu
w tym budynku w przypadku negatywnego rozpatrzenia.


