
 

 

Poznań, 29.10.2018 r.  

 

 

Na podstawie § 16 ust. 1 uchwały Nr XXX/443/VII/2016 Rady Miasta 

Poznania z dnia 07.06.2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania (z późn. zm.), 

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. ogłasza wykaz niżej 

wymienionych lokali do remontu przez przyszłych najemców: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Lokal nr 4 przy ul. Bukowskiej 252 w Poznaniu 

 struktura lokalu: usytuowany na I piętrze, składający się z: pokoju nr I (19,1 m
2
), 

pokoju nr II (13,0 m²), kuchni (6,9 m²), łazienki z wc (2,9 m²), przedpokoju (2,7 m²) 

wyposażony w instalację: elektryczną, gazową, wodno-kanalizacyjną, o łącznej 

powierzchni użytkowej 44,6 m
2
, do lokalu przynależą dwie piwnice oznaczone 

nr mieszkania o pow. 12,0 m², 3,4 m²,  

 sposób ogrzewania lokalu: brak; w budynku jest instalacja gazowa – istnieje wstępna  

możliwość wykonania centralnego ogrzewania gazowego, uprzednio należy zlecić 

opinię kominiarską na wykonanie centralnego ogrzewania gazowego, 

 lokal wymaga przeprowadzenia robót remontowo – budowlanych obejmujących: 

roboty malarskie, roboty murarskie, roboty stolarskie, roboty posadzkarskie, roboty 

instalacyjne wodno - kanalizacyjne, roboty instalacyjne gazowe, roboty instalacyjne 

elektryczne, roboty zduńskie (szczegółowy zakres prac remontowych określony 

w protokole oględzin lokalu i ustaleń zakresu robót remontowych), 

 UWAGA – struktura lokalu na rzucie nieaktualna, brak rzutu lokalu po zmianie 

struktury z naniesionymi obmiarami liniowymi; obecnie lokal składa się z: 2 pokoi, 

kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju; przedpokój został powiększony o część 

pokoju o pow. 19,1 m² i zmieniono usytuowanie wejścia do pokoju o zmienionej pow. 

użytkowej; w przypadku kiedy przyszły najemca podczas prac remontowych 

pozostawi obecną strukturę lokalu lub przywróci ją do stanu zgodnego z załączonym 

rzutem, aktualizację operatu sporządzi ZKZL sp. z o.o.; przy dokonaniu innych zmian 

podczas remontu, przyszły najemca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów 

aktualizacji operatu w zakresie zmian w lokalu; aktualizacja operatu również w tym 

przypadku (po zakończeniu prac remontowych) zostanie zlecona przez Spółkę z uwagi 

na wprowadzenie zmian, które są po stronie Spółki, 

 budynek stanowi własność komunalną,  

 budynek wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem A-393, 

 administrator lokalu: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Punkt 

Obsługi Klienta Nr 1, ul. Brzask 3 w Poznaniu,  

 wynajmujący zastrzega sobie prawo wycofania lokalu bez podania przyczyny. 

 



 

 

2. Lokal nr 28 przy ul. Dąbrowskiego 69 w Poznaniu 

 struktura lokalu: usytuowany na parterze, składający się z: pokoju nr I (10,6 m
2
), 

pokoju nr II (10,9 m
2
), kuchni (4,5 m²), korytarza (5,7 m²), pomieszczenia 

przyłączonego do kuchni (2,4 m²), łazienki (4,2 m²), skrytki (1,1 m²), wyposażony 

w instalację: elektryczną, gazową, wodno-kanalizacyjną, o łącznej powierzchni 

użytkowej 39,4 m
2
, do lokalu przynależy piwnica oznaczona nr mieszkania 

o pow. 2,2 m², 

 sposób ogrzewania lokalu: centralne ogrzewanie, 

 lokal wymaga przeprowadzenia robót remontowo – budowlanych obejmujących: 

roboty malarskie, roboty murarskie, roboty stolarskie, roboty posadzkarskie, roboty 

instalacyjne wodno - kanalizacyjne, roboty instalacyjne gazowe, roboty instalacyjne 

elektryczne, roboty zduńskie (szczegółowy zakres prac remontowych określony 

w protokole oględzin lokalu i ustaleń zakresu robót remontowych), 

 budynek stanowi własność wspólnoty mieszkaniowej,  

 administrator lokalu: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Punkt 

Obsługi Klienta Nr 1, ul. Brzask 3 w Poznaniu,  

 w przypadku zmian w strukturze lokalu, zmiany funkcji pomieszczeń, przyszły 

najemca zobowiązany będzie do wykonania aktualizacji operatu, 

 wynajmujący zastrzega sobie prawo wycofania lokalu bez podania przyczyny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Lokal nr 30 przy ul. Garbary 28 w Poznaniu 

 struktura lokalu: usytuowany na poddaszu, składający się z: pokoju nr I (21,5 m
2
), 

pokoju nr II (35,2 m²), kuchni (9,2 m²), łazienki (3,4 m²), korytarza (5,8 m²), skrytki 

(1,6 m²) wyposażony w instalację elektryczną, gazową, wodno-kanalizacyjną, 

o łącznej powierzchni użytkowej 76,7 m
2
, do lokalu przynależy piwnica oznaczona 

nr mieszkania o pow. 7,7 m²,  

 sposób ogrzewania lokalu: piece kaflowe; istnieje możliwość wykonania centralnego 

ogrzewania gazowego, 

 lokal wymaga przeprowadzenia robót remontowo – budowlanych obejmujących: 

roboty malarskie, roboty murarskie, roboty stolarskie, roboty posadzkarskie, roboty 

instalacyjne wodno - kanalizacyjne, roboty instalacyjne gazowe, roboty instalacyjne 

elektryczne, roboty zduńskie (szczegółowy zakres prac remontowych określony 

w protokole oględzin lokalu i ustaleń zakresu robót remontowych), 

 budynek stanowi własność wspólnoty mieszkaniowej,  

 UWAGA - w odniesieniu do nieruchomości położonej przy ul. Garbary 28 

prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia nieważności 

decyzji komunalizacyjnej (szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale 

Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania ul. Gronowa 20, 

tel. (61) 8784-520, 

 administrator lokalu: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Punkt 

Obsługi Klienta Nr 3, ul. por. Janiny Lewandowskiej 4/6A w Poznaniu,  

 w przypadku zmian w strukturze lokalu, zmiany funkcji pomieszczeń, przyszły 

najemca zobowiązany będzie do wykonania aktualizacji operatu, 

 wynajmujący zastrzega sobie prawo wycofania lokalu bez podania przyczyny. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Lokal nr 2 przy ul. Gnieźnieńskiej 28 w Poznaniu 

 struktura lokalu: usytuowany na parterze, składający się z: pokoju nr I (19,9 m
2
), 

kuchni (10,0 m²), wyposażony w instalację elektryczną, piece, o łącznej powierzchni 

użytkowej 29,9 m
2
, do lokalu przynależy piwnica oznaczona nr mieszkania 

o pow. 4,9 m², wc o pow. 1,2 m², 

 sposób ogrzewania lokalu: piece kaflowe; w budynku jest instalacja gazowa – 

istnieje wstępna  możliwość wykonania centralnego ogrzewania gazowego, uprzednio 

należy zlecić opinię kominiarską na wykonanie centralnego ogrzewania gazowego, 

 lokal wymaga przeprowadzenia robót remontowo – budowlanych obejmujących: 

roboty malarskie, roboty murarskie, roboty stolarskie, roboty posadzkarskie, roboty 

instalacyjne wodno - kanalizacyjne, roboty instalacyjne gazowe, roboty instalacyjne 

elektryczne, roboty zduńskie (szczegółowy zakres prac remontowych określony 

w protokole oględzin lokalu i ustaleń zakresu robót remontowych), 

 UWAGA - istnieje możliwość wydzielenia w lokalu pomieszczenia łazienki z wc, 

 budynek stanowi własność komunalną,  

 administrator lokalu: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Punkt 

Obsługi Klienta Nr 2, os. Piastowskie 77 w Poznaniu,  

 w przypadku zmian w strukturze lokalu, zmiany funkcji pomieszczeń, przyszły 

najemca zobowiązany będzie do wykonania aktualizacji operatu, 

 wynajmujący zastrzega sobie prawo wycofania lokalu bez podania przyczyny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Lokal nr 13 przy ul. por. J. Lewandowskiej 14 w Poznaniu 

 struktura lokalu: usytuowany na poddaszu, składający się z: pokoju nr I  (15,1 m
2
), 

pokoju nr II (13,8 m²), aneksu kuchennego (2,4 m
2
), łazienki (2,4 m

2
), wyposażony w: 

instalację elektryczną, gazową, wodno-kanalizacyjną, o łącznej powierzchni 

użytkowej 33,7 m
2
,  

 sposób ogrzewania lokalu: centralne ogrzewanie,  

 lokal wymaga przeprowadzenia robót remontowo – budowlanych obejmujących: 

roboty malarskie, roboty murarskie, roboty stolarskie, roboty posadzkarskie, roboty 

instalacyjne wodno - kanalizacyjne, roboty instalacyjne gazowe, roboty instalacyjne 

elektryczne, roboty zduńskie (szczegółowy zakres prac remontowych określony 

w przedmiarze robót),  

 budynek stanowi własność wspólnoty mieszkaniowej, 

 administrator lokalu: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Punkt 

Obsługi Klienta Nr 3, ul. por. J. Lewandowskiej 4/6A  w Poznaniu,  

 w przypadku zmian w strukturze lokalu, zmiany funkcji pomieszczeń, przyszły 

najemca zobowiązany będzie do wykonania aktualizacji operatu, 

 wynajmujący zastrzega sobie prawo wycofania lokalu bez podania przyczyny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Lokal nr 23 przy ul. Matejki 3 w Poznaniu 

 struktura lokalu: usytuowany na III piętrze, składający się z: pokoju nr I (18,9 m
2
), 

pokoju nr II (25,3 m
2
), kuchni (15,6 m²), łazienka z wc (3,8 m²), korytarza (12,3 m²), 

skrytki (3,4 m²), wyposażony w instalację elektryczną, gazową, wodno-kanalizacyjną, 

piece kaflowe, o łącznej powierzchni użytkowej 79,3 m
2
, do lokalu przynależy 

piwnica oznaczona nr mieszkania o pow. 4,9 m²,   

 sposób ogrzewania lokalu: piece kaflowe; istnieje możliwość wykonania centralnego 

ogrzewania gazowego,  

 lokal wymaga przeprowadzenia robót remontowo – budowlanych obejmujących: 

roboty malarskie, roboty murarskie, roboty stolarskie, roboty posadzkarskie, roboty 

instalacyjne wodno - kanalizacyjne, roboty instalacyjne gazowe, roboty instalacyjne 

elektryczne, roboty zduńskie (szczegółowy zakres prac remontowych określony 

w protokole oględzin lokalu i ustaleń zakresu robót remontowych), 

 budynek stanowi własność wspólnoty mieszkaniowej,  

 administrator lokalu: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Punkt 

Obsługi Klienta Nr 5, ul. Nehringa 2 w Poznaniu,  

 w przypadku zmian w strukturze lokalu, zmiany funkcji pomieszczeń, przyszły 

najemca zobowiązany będzie do wykonania aktualizacji operatu, 

 wynajmujący zastrzega sobie prawo wycofania lokalu bez podania przyczyny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Lokal nr 5 przy ul. Opolskiej 59 w Poznaniu 

 struktura lokalu: usytuowany na poddaszu, składający się z: pokoju nr I  (9,6 m
2
), 

pokoju nr II (8,1 m²), kuchni (5,2 m
2
), łazienki z wc (1,9 m

2
), korytarza (1,4 m²), 

wyposażony w: instalację elektryczną, gazową, wodno-kanalizacyjną, centralne 

ogrzewanie, o łącznej powierzchni użytkowej 26,2 m
2
, do lokalu przynależy piwnica 

oznaczona nr mieszkania o pow. 2,8 m², 

 sposób ogrzewania lokalu: centralne ogrzewanie gazowe, 

 lokal wymaga przeprowadzenia robót remontowo – budowlanych obejmujących: 

roboty malarskie, roboty murarskie, roboty stolarskie, roboty posadzkarskie, roboty 

instalacyjne wodno - kanalizacyjne, roboty instalacyjne gazowe, roboty instalacyjne 

elektryczne, roboty zduńskie (szczegółowy zakres prac remontowych określony 

w protokole oględzin lokalu i ustaleń zakresu robót remontowych), 

 budynek stanowi własność komunalną, 

 administrator lokalu: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Punkt 

Obsługi Klienta Nr 4, ul. Łozowa 26 w Poznaniu,  

 w przypadku zmian w strukturze lokalu, zmiany funkcji pomieszczeń, przyszły 

najemca zobowiązany będzie do wykonania aktualizacji operatu, 

 wynajmujący zastrzega sobie prawo wycofania lokalu bez podania przyczyny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. Lokal nr 1 przy ul. Palacza 115 w Poznaniu 

 struktura lokalu: usytuowany na parterze, składający się z: pokoju nr I  (18,22 m
2
), 

pokoju nr II (15,94 m²), kuchni (17,32 m
2
), łazienki z wc (3,68 m

2
), korytarza 

(3,04 m²), wyposażony w: instalację elektryczną, gazową, wodno-kanalizacyjną, 

o łącznej powierzchni użytkowej 58,2 m
2
, do lokalu przynależy piwnica oznaczona 

nr mieszkania o pow. 3,2 m², 

 sposób ogrzewania lokalu: brak; istnieje możliwość wykonania centralnego 

ogrzewania gazowego,  

 lokal wymaga przeprowadzenia robót remontowo – budowlanych obejmujących: 

roboty malarskie, roboty murarskie, roboty stolarskie, roboty posadzkarskie, roboty 

instalacyjne wodno - kanalizacyjne, roboty instalacyjne gazowe, roboty instalacyjne 

elektryczne (szczegółowy zakres prac remontowych określony w protokole oględzin 

lokalu i ustaleń zakresu robót remontowych), 

 budynek stanowi własność wspólnoty mieszkaniowej, 

 administrator lokalu: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Punkt 

Obsługi Klienta Nr 5, ul. Nehringa 2 w Poznaniu,  

 w przypadku zmian w strukturze lokalu, zmiany funkcji pomieszczeń, przyszły 

najemca zobowiązany będzie do wykonania aktualizacji operatu, 

 wynajmujący zastrzega sobie prawo wycofania lokalu bez podania przyczyny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. Lokal nr 1 przy ul. Przytocznej 5 w Poznaniu 

 struktura lokalu: usytuowany na parterze, składający się z: pokoju nr I  (16,5 m
2
), 

pokoju nr II  (19,2 m
2
), kuchni (6,9 m

2
), łazienki z wc (3,7 m

2
), korytarza (2,2 m²), 

przedsionku (1,8 m²), wyposażony w: instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, 

o łącznej powierzchni użytkowej 50,3 m
2
,  

 sposób ogrzewania lokalu: piece kaflowe; istnieje możliwość wykonania centralnego 

ogrzewania,  

 lokal wymaga przeprowadzenia robót remontowo – budowlanych obejmujących: 

roboty malarskie, roboty murarskie, roboty zduńskie, roboty sanitarne, roboty 

elektryczne, roboty zewnętrzne (szczegółowy zakres prac remontowych określony 

w protokole oględzin lokalu i ustaleń zakresu robót remontowych), 

 budynek stanowi własność komunalną, 

 administrator lokalu: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Punkt 

Obsługi Klienta Nr 1, ul. Brzask 3 w Poznaniu,  

 w przypadku zmian w strukturze lokalu, zmiany funkcji pomieszczeń, przyszły 

najemca zobowiązany będzie do wykonania aktualizacji operatu, 

 wynajmujący zastrzega sobie prawo wycofania lokalu bez podania przyczyny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10. Lokal nr 18 przy ul. Ratajczaka 39 w Poznaniu 

 struktura lokalu: usytuowany na III piętrze, składający się z: pokoju nr I  (21,0 m
2
), 

pokoju nr II  (21,5 m
2
), kuchni (19,5 m

2
), łazienki z wc (3,9 m

2
), korytarza (4,0 m²), 

wyposażony w: instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, piece, o łącznej 

powierzchni użytkowej 69,9 m
2
,  

 sposób ogrzewania lokalu: piece kaflowe, w budynku jest instalacja gazowa – 

istnieje wstępna  możliwość wykonania centralnego ogrzewania gazowego, uprzednio 

należy zlecić opinię kominiarską na wykonanie centralnego ogrzewania gazowego, 

 lokal wymaga przeprowadzenia robót remontowo – budowlanych obejmujących: 

roboty malarskie, roboty murarskie, roboty stolarskie, roboty posadzkarskie, roboty 

instalacyjne wodno - kanalizacyjne, roboty instalacyjne elektryczne, roboty zduńskie 

(szczegółowy zakres prac remontowych określony w protokole oględzin lokalu 

i ustaleń zakresu robót remontowych), 

 budynek stanowi własność wspólnoty mieszkaniowej, 

 administrator lokalu: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Punkt 

Obsługi Klienta Nr 3, ul. por. Janiny Lewandowskiej 4/6A  w Poznaniu,  

 w przypadku zmian w strukturze lokalu, zmiany funkcji pomieszczeń, przyszły 

najemca zobowiązany będzie do wykonania aktualizacji operatu, 

 wynajmujący zastrzega sobie prawo wycofania lokalu bez podania przyczyny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11. Lokal nr 18 przy ul. Słowackiego 18 w Poznaniu 

 struktura lokalu: usytuowany na parterze, składający się z: pomieszczenia nr I  

(11,8 m
2
), pomieszczenia nr II (11,0 m²), pomieszczenia nr III (12,6 m

2
), 

pomieszczenia nr IV (7,8 m²), pomieszczenia nr V (7,4 m²), łazienki z wc (3,1 m
2
), 

korytarza nr I (4,7 m²), korytarza nr II (4,2 m²) wyposażony w: instalację elektryczną, 

gazową, wodno-kanalizacyjną, c. o., o łącznej powierzchni użytkowej 62,6 m
2
, 

do lokalu przynależy piwnica oznaczona nr mieszkania o pow. 5,0 m², 

 sposób ogrzewania lokalu: centralne ogrzewanie, 

 lokal wymaga przeprowadzenia robót remontowo – budowlanych obejmujących: 

roboty malarskie, roboty murarskie, roboty stolarskie, roboty posadzkarskie, roboty 

instalacyjne wodno - kanalizacyjne, roboty instalacyjne gazowe, roboty instalacyjne 

elektryczne (szczegółowy zakres prac remontowych określony w protokole oględzin 

lokalu i ustaleń zakresu robót remontowych), 

 budynek stanowi własność wspólnoty mieszkaniowej, 

 administrator lokalu: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Punkt 

Obsługi Klienta Nr 1, ul. Brzask 3 w Poznaniu,  

 w przypadku zmian w strukturze lokalu, zmiany funkcji pomieszczeń, przyszły 

najemca zobowiązany będzie do wykonania aktualizacji operatu, 

 wynajmujący zastrzega sobie prawo wycofania lokalu bez podania przyczyny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


