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LISTA MIESZKAŃ NR 6/2022 

przeznaczonych do wynajęcia dla osób z list rocznych 2022,  
listy wykwaterowań oraz ubiegających się o zamianę mieszkania z miastem 

UWAGA 

wykluczono możliwość składania podań o wynajęcie lokalu  
drogą elektroniczną  

 
LISTA  WAŻNA  OD  DNIA  27-06-2022  DO  DNIA  01-07-2022   

1. ul. Bojkowska 18/12 II piętro 

  

1p + k  – 35,44 m2 (przedpokój, łazienka z WC, gaz, c.o., c.w.u) 
 

Oglądalność: 28.06.2022 wtorek od  godz. 11:30 do godz. 11:45 
 30.06.2022 czwartek od  godz. 16:00 do godz. 16:15 

2. ul. Kr. Jadwigi 2A/18 I piętro 

  

1p + k  – 25,30 m2 (brak łazienki, WC, brak gazu, ogrzewanie elektryczne) 
 

Oglądalność: 28.06.2022 wtorek od  godz. 10:00 do godz. 10:15 
 30.06.2022 czwartek od  godz. 15:00 do godz. 15:15 

3. ul. Bł. Czesława 50/2 parter 

  

1p + k  – 40,70 m2 (przedpokój, łazienka z WC, brak gazu, ogrzewanie 
elektryczne) 

 

Oglądalność: 28.06.2022 wtorek od  godz. 10:30 do godz. 10:45 
 28.06.2022 wtorek od  godz. 14:00 do godz. 14:15 

 
Zainteresowane osoby uprawnione, mogą wyrażać chęć wynajęcia poszczególnych 
adresów, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w terminie ważności danej 
listy mieszkań (gotowe do wypełnienia druki oświadczeń są dostępne w siedzibie 
Zakładu oraz na naszej stronie internetowej). Podania, które wpłyną po 
terminie pozostaną bez rozpatrzenia. 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach informuje,  
że podania o chęci wynajęcia lokali z prezentowanych list lokali  

do zasiedlenia można składać wyłącznie w formie papierowej poprzez 
złożenie w Biurze Podawczym lub za pośrednictwem placówki pocztowej 

w terminie ważności publikowanej listy. 

Przypominamy, iż wykluczono możliwość składania podań drogą 
elektroniczną z uwagi na liczne braki występujące  
w składanych przez wnioskodawców podaniach. 



 
 
Dla wnioskodawców umieszczonych na listach rocznych osób zakwalifikowanych 
do otrzymania lokalu z mieszkaniowego zasobu miasta Gliwice, powierzchnia 
użytkowa lokalu mieszkalnego nie może wynosić więcej, niż: 

1) do 35 m2 – dla 1 osoby, 

2) do 40 m2 – dla 2 osób, 

3) do 45 m2 – dla 3 osób, 

4) do 55 m2 – dla 4 osób, 

5) do 65 m2 – dla 5 osób, 

6) od 65 m2 – dla minimum 6 osób. 

W przypadku wybrania lokalu o powierzchni większej, niż ta do której osoba jest 
uprawniona, wniosek nie będzie brany pod uwagę przy wskazaniu lokalu 
(Obowiązuje liczba osób ujętych w wykazie osób ubiegających się o wynajęcie 
lokalu zamieszczonym we wniosku o wynajęcie lokalu lub w ostatnim formularzu 
aktualizacyjnym). 

W razie zawinionej odmowy zawarcia umowy najmu wybranego przez siebie 
lokalu, osoba uprawniona zostanie wykreślona z listy rocznej. 
 
Zwracamy się z prośbą o punktualność oraz zdyscyplinowanie podczas 
oględzin. 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  
jest czynny: 

 
poniedziałek  – od  07.30 do 15.30 
wtorek  – od  07.30 do 15.30 
środa  – od  07.30 do 15.30 
czwartek  – od  07.30 do 17.00 
piątek  – od  07.30 do 14.00 

 


