
l.p. adres garażu
kondygnacja, położenie 

lokalu

powierzchnia 

użytkowa
media Uwagi Punkt Obsługi Klienta          

1 Ciasna
garaż murowany w ciągu 

garaży
16,90 inst. elektryczna

zakres robót budowlanych dostępny 

w terminie późniejszym  

w ZKZL sp. z o.o.

POK-3

2 Cicha                                  garaż w ciągu garażowym 15,89 wentylacja grawitacyjna

1.500 zł (położenie nowego poszycia 

papowego na dachu wraz z robotami  

towarzyszącymi; usunięcie 

miejscowych zacieków w pom. garażu)

POK-3

3 Cicha                                  garaż w ciągu garażowym 15,85 wentylacja grawitacyjna

zakres robót budowlanych dostępny 

w terminie późniejszym  

w ZKZL sp. z o.o.

POK-3

4
Krasińskiego 9                  

(komunalny)

garaż murowany                              

w podwórzu
17,23

inst. elektryczna - do 

sprawdzenia

13.600 zł (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

WYKAZ WOLNYCH GARAŻY



5 Kotlarska 1
garaż murowany w 

podwórzu
22,10 brak

zakres robót budowlanych dostępny 

w terminie późniejszym  

w ZKZL sp. z o.o.

POK-2

6
Małachowskiego (ozn. 

geodezyjne: 04/13/4/436)

garaż murowany w ciągu 

garaży
16,50 brak

zakres robót budowlanych dostępny 

w terminie późniejszym  

w ZKZL sp. z o.o.

POK-2

7
Małachowskiego (ozn. 

geodezyjne: 04/13/4/345)

garaż murowany w ciągu 

garaży
17,50 instalacja elektryczna

zakres robót budowlanych dostępny 

w terminie późniejszym  

w ZKZL sp. z o.o.

POK-2

8 Strusia 2
garaż 

w podwórzu
12,00  brak informacji

4.000 zł (naprawa konstrukcji dachu, 

wymiana pokrycia dachowego - papy, 

wyrównanie posadzki)

POK-5

9 Sypniewo 18 39,00  brak informacji

zakres robót budowlanych dostępny 

w terminie późniejszym  

w ZKZL sp. z o.o.

stawka za pow. drogi dojazdowej 

wynosi 0,30 zł netto/m², termin 

rozpoczęcia naliczania czynszu 

do negocjacji

POK-2

10
Św. Michała (ozn. geodezyjne: 

04/13/4/111)

garaż murowany w ciągu 

garaży
16,50 brak

zakres robót budowlanych dostępny 

w terminie późniejszym  

w ZKZL sp. z o.o.

POK-2



11 Taczaka 3,4,4a
garaż murowany w ciągu 

garaży
15,00 brak

zakres robót budowlanych dostępny 

w terminie późniejszym  

w ZKZL sp. z o.o.

POK-3

12 Okrzei/Sempołowskiej 
miejsca postojowe

w hali garażowej
POK-4

Punkty Obsługi Klienta:

POK-1 ul. Brzask 3, Poznań, tel. 570-335-058

POK-2 os. Piastowskie 77, Poznań, tel. 570-335-197

POK-3 ul. 23 Lutego 4/6A, Poznań, tel. 570-335-284

POK-4 ul. Łozowa 26, Poznań, tel. 570-335-495

POK-5 ul. Nehringa 2, Poznań, tel. 570-335-408


