
l.p. adres garażu
kondygnacja, położenie 

lokalu
powierzchnia 

użytkowa
media informacja dot. remontu i inne Punkt Obsługi Klienta          

1 Ciasna
garaż murowany w ciągu 

garaży
16,90 inst. elektryczna

zakres prac remontowych dostępny 
w terminie późniejszym  

w ZKZL sp. z o.o.
POK-3

2 Cicha                                  garaż w ciągu garażowym 15,89 wentylacja grawitacyjna

1.500 (położenie nowego poszycia 
papowego na dachu wraz z pracami 

towarzyszącymi; usunięcie 
miejscowych zacieków w pom. garażu)

POK-3

3
Dąbrowskiego 28                  
(komunalny)

garaż murowany                    
  w ciągu garaży

15,12 inst.elektryczna 150 (malowanie) POK-1

4 Forteczna 49 garaż murowany 18,00  brak informacji
zakres prac remontowych dostępny 

w terminie późniejszym  
w ZKZL sp. z o.o.

POK-2

5 Kotlarska 1
garaż murowany 

wolnostojący,                    
w podwórzu

22,10  brak informacji

4.900 (powiększenie otworu + wymiana 
rury z grzybkiem, remont kapitalny 
konstrukcji i pokrycia dachowego, 
wylewka posadzki cementowej - 
wyrównanie, prace tynkarsko - 

malarskie)

POK-2

WYKAZ WOLNYCH GARAŻY



6
Krasińskiego 9                  
(komunalny)

garaż murowany                              
            w podwórzu

17,23
inst. elektryczna - do 

sprawdzenia

13.600 (wywóz pozostałości w garażu, 
rozebranie istniejącego dachu wraz z 

wywiezieniem  konstrukcji drewnianej, 
wykonanie nowej konstrukcji 

drewnianej z deskowaniem oraz 
pokryciem papowym, odbicie starych 

tynków oraz wykonanie tynków 
cementowo-wapiennych, malowanie, 

wymiana okna, wymiana bramy) 

POK-1

7
Sokoła                                    (ozn. 
geodezyjne: 20/30/36/67) 
ZAREZERWOWANY

garaż w ciagu garaży 15,82 inst. elektryczna 
zakres prac remontowych dostępny 

w terminie późniejszym  
w ZKZL sp. z o.o.

POK-1

8 Strusia 2
garaż 

w podwórzu
12,00  brak informacji

4.000 (naprawa konstrukcji dachu, 
wymiana pokrycia dachowego - papy, 

wyrównanie posadzki)
POK-5

9 Sypniewo 18 39,00  brak informacji

Wynajmujący nie określił zakresu 
i wartości prac remontowych - dostępny 

w terminie późniejszym
stawka za pow. drogi dojazdowej 
wynosi 0,30 zł netto/m², termin 
rozpoczęcia naliczania czynszu 

do negocjacji

POK-2

10
św. Michała                                   
(ozn. geodezyjne: 04/13/4/101) 

garaż murowany w ciągu 
garaży

15,80 inst. elektryczna 

Uwaga: Garaż w chwili obecnej 
wycofany z ofert z uwagi na 

konieczność sprawdzenia jego stanu 
technicznego

POK-2

11 Winogrady 150
garaż murowany 

wolnostojący, w podwórzu
18,00  brak informacji

zakres prac remontowych dostępny 
w terminie późniejszym  

w ZKZL sp. z o.o.
POK-2



12 Wspólna 45-49
garaż blaszany w ciągu 

garaży
22,00  brak informacji koszt prac 5.600,00 POK-4

13 Okrzei/Sempołowskiej 
miejsca postojowe
w hali garażowej

POK-4

Punkty Obsługi Klienta:
POK-1 ul. Brzask 3, Poznań, tel. 61 659-67-01
POK-2 os. Piastowskie 77, Poznań, tel. 61 659-67-02
POK-3 ul. 23 Lutego 4/6A, Poznań, tel. 61 659-67-03
POK-4 ul. Łozowa 26, Poznań, tel. 61 659-67-04
POK-5 ul. Nehringa 2, Poznań, tel. 61 659-67-05


