
1 adres lokalu 

kondygnacja, 

położenie 

lokalu

pow. 

pomiesz.

m
2

pow. 

przynależna

m
2

nr pom. według 

inwentaryzacji 

z operatu

szacunkowe remonty - kwota netto** uwagi

1. 28 czerwca 1956r.  nr 149 piwnica 50,70 ----------
23, 24, 25, 26 

+ komunikacja

koszt prac remontowych 

ok. 40.000 zł

2. 28 czerwca 1956r.  nr 149
I piętro

II piętro
192,20 46,20

I piętro: nr pom. 17 - 23, 

komunikacja + wc

II piętro: nr pom. 17 - 22, 

komunikacja

lokal wymaga odmalowania, miejscowe 

szpachlowanie wskazane, koszt ok. 

2.500 zł netto

3. Grochowska 110 parter, I piętro 52,05 34,57

    parter: rejestracja,         

I piętro: 27, 28, 29, 30, 

korytarz: 7, 8 + 

pomieszczenie socjalne

brak informacji o stanie technicznym na 

obecną chwilę, przepraszamy

wejście do rejestracji i pomieszczenie 

socjalne wspólne z innym podmiotem

4.
Grunwaldzka 50

ZAREZRWOWANY
I piętro 25,60 11,04 21, 23

pom. nr 21- nie wymaga prac 

remontowych,

wc do wspólnego użytku na piętrze

Istnieje mozliwość negocjacji dot. 

wynajęcia odrębnych pomieszczeń

5.
Kasprzaka 16                          

ZAREZERWOWANY
przyziemie 9,60 0,77 052

6. Mickiewicza 31 piwnica 123,40 39,15 2, 9-13, 16-19, 40

pom. nr 40 - miejscowe szpachlowanie, 

malowanie wymiana łączników i lamp

koszt ok. 1.000 zł; pozostałe pom. - 

brak informacji o stanie technicznym na 

obecną chwilę, przepraszamy;                                          

pom. nr 9 - 13 oraz 16 - 19 - możliwość 

odrębnego wejścia do budynku od 

strony ul. Sienkiewicza

Istnieje mozliwość negocjacji dot. 

wynajęcia odrębnych pomieszczeń

7. Mickiewicza 31 I piętro 99,30 26,47 39
brak informacji o stanie technicznym na 

obecną chwilę, przepraszamy

WYKAZ WOLNYCH LOKALI UŻYTKOWYCH USYTUOWANYCH W BUDYNKACH NZOZ



8. Mickiewicza 31 II piętro 52,90 4,85 85, 86, 87
pom. nr 87 - uzupełnienie listew 

cokołowych koszt ok. 400 zł

9. os. Chrobrego 118 piwnica 38,50 9,34 9, 11

pom. nr 9 - odmalowanie ścian i sufitu, 

wymiana wykładziny koszt: ok. 3.500 

zł;                           pom. nr 11 - odbicie 

złuszczonych tynków, odgrzybienie i 

położenie nowych, odmalowanie ścian 

koszt: ok. 3.000 zł

Istnieje mozliwość negocjacji dot. 

wynajęcia odrębnych pomieszczeń

10. os. Marysieńki 25 piwnica 59,70 13,56 35 - 42
lok. nr 36 - lokal wymaga odmalowania 

i wymiany armatury sanitarnej

11. pl. Kolegiacki 12a                                                             II piętro 46,40 12,98 318, 319, 320, 321
brak informacji o stanie technicznym na 

obecną chwilę, przepraszamy

12. Starołęcka 52 II piętro 14,50 7,62 28, wc

pom. nr 28 - zerwanie istniejącej 

wykładziny podłogowej i wykonanie 

warstwy wyrównawczej, założenie 

nowej wykładziny podłogowej wraz z 

listami przyściennymi, odmalowanie 

pomieszczenia, przeprowadzenie 

kontroli stanu technicznego instalacji 

elektrycznej

koszt: ok. 2.000 zł

13. Ziębicka 16a piwnica 16,60 5,38 1, 2, 12
pom. nr 12 - nie wymaga prac 

remontowych

Istnieje możliwość negocjacji dot. 

wynajęcia odrębnych pomieszczeń

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. zo.o.

Administracja obiektów NZOZ:

POK-5 ul. Nehringa 2, tel. 61/659-67-89 lub 570-335-495 


