
PODSTAWOWE INFORMACJE O WYKAZIE: 

1. Wniosek o zakwalifikowanie do wykonania remontu lokalu mogą składać osoby, które 

zadeklarują wykonanie niezbędnych prac remontowych na swój koszt i ryzyko, bez 

prawa zwrotu lub rozliczenia poniesionych nakładów, oraz które spełniają jeden 

z poniższych warunków: 

 osiągają dochód niepozwalający na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych 

we własnym zakresie lub 

 posiadają orzeczenie o eksmisji lub 

 znajdują się z powodu stanu zdrowia w trudnej sytuacji życiowej lub 

 zostały umieszczone na listach osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu   

socjalnego i mieszkalnego, sporządzanych przez Prezydenta Miasta Poznania lub 

 zajmują lokal niedostosowany do ich potrzeb mieszkaniowych i możliwości 

płatniczych. 

2. Osoby, o których mowa w pkt 1, mogą składać jeden wniosek, wskazując w nim 

maksymalnie trzy wybrane lokale. Należy precyzyjnie określić adres lokalu, poprzez 

podanie nr budynku i nr lokalu. 

3. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie wnioski w pełni i prawidłowo wypełnione na formularzu 

dostępnym w Biurze Obsługi Klienta oraz na stronie www.zkzl.poznan.pl. 

4. W przypadku złożenia przez wnioskodawcę więcej niż jednego wniosku, rozpatrzeniu 

podlega pierwszy ze złożonych wniosków (decyduje data i godzina wniosku), chyba 

że wnioskodawca wskaże wniosek właściwy do rozpatrzenia. 

5. Wnioski rozpatrywane będą na podstawie oświadczeń w nich zawartych oraz załączonych 

dokumentów. 

6. ZKZL sp. z o. o. opracowuje złożone wnioski, celem ich przedłożenia do zaopiniowania 

przez Komisję ds. Opiniowania wniosków osób o wykonanie remontu.  

W skład Komisji wchodzi: 

 dwóch przedstawicieli Spółki, w tym przewodniczący Komisji, 

 trzech Radnych Miasta Poznania, 

 jeden przedstawiciel Biura Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Poznania. 



7. Wnioski zaopiniowane przez Komisję, podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd Spółki, 

co stanowi podstawę udostępnienia wytypowanym osobom lokali, celem wykonania 

w nich niezbędnych robót remontowo-budowlanych. 

8. Lokale udostępnia się wyłonionym osobom, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, przy czym 

w okresie wykonywania robót remontowo-budowlanych wnioskodawca zobowiązany jest 

do pokrywania kosztów związanych z dostawą energii elektrycznej, paliwa gazowego, 

ciepła i  wody użytkowej oraz z odprowadzaniem nieczystości ciekłych i stałych.  

9. W przypadku niedotrzymania przez wnioskodawcę terminu na wykonanie robót 

remontowo-budowlanych, naliczone zostanie odszkodowanie za bezumowne korzystanie 

z lokalu, w wysokości czynszu jaki zobowiązany byłby płacić w przypadku zawarcia 

umowy najmu lokalu, począwszy od dnia następującego po wyznaczonym terminie 

wykonania robót remontowo-budowlanych. 

10. Bezusterkowy odbiór wykonanych robót remontowo-budowlanych, dokonany przez 

inspektora nadzoru odpowiedniego Punktu Obsługi Klienta ZKZL sp. z o. o, stanowić 

będzie podstawę zwarcia z wnioskodawcą umowy najmu wyremontowanego lokalu, 

na czas nieokreślony. 

11. W zaświadczeniu o dochodach należy uwzględnić dochody uzyskane w roku 2017, przez 

wszystkich członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy. 

12. Wnioski należy składać w terminie do dnia 19.11.2018 r. włącznie (druki do pobrania 

w ZKZL sp. z o. o. w Poznaniu – Biuro Obsługi Klienta – parter oraz na stronie 

internetowej – www.zkzl.poznan.pl. 
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