
Poznań, 29.10.2018 r. 

 

Na podstawie § 15 ust. 1 uchwały Nr XXX/443/VII/2016 Rady Miasta 

Poznania z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania oraz 

Zarządzenia nr 577/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 23.08.2017 r. 

w sprawie określenia regulaminu przeprowadzania przetargów pisemnych i 

aukcji na wynajem lokali mieszkalnych o powierzchni przekraczającej 80 m², 

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o. o. ogłasza aukcję 

na wynajem niżej wymienionych lokali mieszkalnych o powierzchni 

przekraczającej 80 m
2
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Lokal nr 15/15a/13a przy ul. Dąbrowskiego 69 w Poznaniu 

 struktura lokalu: usytuowany na IV piętrze, składający się z: pokoju nr I (22,4 m
2
), 

pokoju nr II (34,5 m
2
), pokoju nr III (18,0 m

2
), kuchni (13,5 m

2
), aneksu kuchennego 

(10,7 m
2
), łazienki z wc (2,7 m

2
), korytarza nr I (5,3 m

2
), korytarza nr II (ok. 6,2 m

2
), 

o łącznej powierzchni użytkowej 113,3 m
2
,  

 sposób ogrzewania: centralne ogrzewanie, 

 lokal wymaga przeprowadzenia robót remontowo – budowlanych obejmujących: 

roboty malarskie, roboty murarskie, roboty posadzkarskie, roboty instalacyjne wodno 

- kanalizacyjne, roboty instalacyjne gazowe, roboty instalacyjne elektryczne, 

(szczegółowy zakres prac remontowych określony w przedmiarze robót), szacunkowy 

koszt remontu lokalu 75.981,30 zł, 

 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, 

 wysokość wywoławczej stawki czynszu: 7,80 zł/m
2
,  

 wysokość wadium: 1.500 zł, 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Lokal nr 3 przy ul. Matejki 47 w Poznaniu 

 struktura lokalu: usytuowany na II piętrze, składający się z: pokoju nr I (29,0 m
2
), 

pokoju nr II (18,8 m
2
), pokoju nr III (5,4 m

2
), kuchni (15,4 m

2
), łazienki z wc nr I 

(3,8 m
2
), łazienki z wc nr II (3,0 m

2
), korytarza (14,2 m

2
), o łącznej powierzchni 

użytkowej 89,9 m
2
, do lokalu przynależą dwie piwnice oznaczone nr mieszkania 

o pow. 10,9 m² i 9,7 m², 

 sposób ogrzewania: piece kaflowe,  

 lokal wymaga przeprowadzenia robót remontowo – budowlanych obejmujących: 

roboty malarskie, roboty murarskie, 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), szacunkowy koszt remontu lokalu 81.218,27 zł, 

 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, 

 wysokość wywoławczej stawki czynszu: 7,80 zł/m
2
, 

 wysokość wadium: 1.500 zł, 

 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 21 przy ul. Sienkiewicza 11 w Poznaniu 

 struktura lokalu: usytuowany na półpiętrze, składający się z: pokoju nr I (27,0 m
2
), 

pokoju nr II (10,1 m²), pokoju nr III (16,0 m²), pokoju nr IV (12,6 m²), kuchni (6,7 

m²), łazienki (1,1 m
2
), wc (2,4 m²), korytarza nr I (2,5 m²), korytarza nr II (13,6 m²) 

o łącznej powierzchni użytkowej 92,0 m
2
,  

 sposób ogrzewania: centralne ogrzewanie,  

 lokal wymaga przeprowadzenia robót remontowo – budowlanych obejmujących: 

roboty malarskie, roboty murarskie, 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), szacunkowy koszt remontu lokalu 73.169,24 zł, 

 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, 

 wysokość wywoławczej stawki czynszu: 7,80 zł/m
2
, 

 wysokość wadium: 1.500 zł, 

 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 7 przy ul. Składowej 12 w Poznaniu 

 struktura lokalu: usytuowany na II piętrze, składający się z: pokoju nr I (28,0 m
2
), 

pokoju nr II (27,7 m²), pokoju nr III (33,3 m²), pokoju nr IV (6,3 m²), kuchni 

(13,0 m²), łazienki z wc (7,0 m
2
), przedpokoju nr I (5,0 m²), przedpokoju nr II (4,0 m²) 

o łącznej powierzchni użytkowej 124,3 m
2
,  

 sposób ogrzewania: centralne ogrzewanie gazowe,  

 lokal wymaga przeprowadzenia robót remontowo – budowlanych obejmujących: 

roboty malarskie, roboty murarskie, 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), szacunkowy koszt remontu lokalu 47.024,66 zł, 

 budynek stanowi własność komunalną,  

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

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

 wysokość wywoławczej stawki czynszu: 7,30 zł/m
2
, 

 wysokość wadium: 1.500 zł, 

 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 16 przy ul. Żupańskiego 12 w Poznaniu 

 struktura lokalu: usytuowany na II piętrze, składający się z: pokoju nr I (13,1 m
2
), 

pokoju nr II (7,7 m²), pokoju nr III (19,8 m²), pokoju nr IV (20,9 m²), kuchni (8,2 m²), 

łazienki z wc (4,1 m
2
), przedpokoju (17,4 m²), pomieszczenie gospodarcze (0,7 m²) 

o łącznej powierzchni użytkowej 91,9 m
2
, do lokalu przynależy piwnica oznaczona 

nr mieszkania o pow. 3,8
 
m²,

 
 

 sposób ogrzewania: piece kaflowe, istnieje możliwość wykonania centralnego 

ogrzewania gazowego, 

 lokal wymaga przeprowadzenia robót remontowo – budowlanych obejmujących: 

roboty malarskie, roboty murarskie, 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), szacunkowy koszt remontu lokalu 

101.090,00 zł, 

 budynek stanowi własność komunalną,  

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

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

 wysokość wywoławczej stawki czynszu: 7,60 zł/m
2
, 

 wysokość wadium: 1.500 zł, 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


