
WYKAZ LOKALI MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH DO NAJMU PO WYKONANYM REMONCIE 
 

Lp. Adres lokalu 

Informacja o lokalu Szacunkowy 

koszt 

wykonania 

remontu 

brutto 

Własność 

budynku 

Oferta wynajmu 

lokalu po 

uprzednim 

przeprowadzeniu 

prac 

remontowych 

Termin 

oględzin 

lokalu 

Termin 

składania 

wniosków 
Liczba 

pokoi 

Powierzchnia 

użytkowa/ 

mieszkalna 

lokalu m2 

Usytuowanie 
Standard lokalu/ogólny zakres 

prac remontowych 

1 
Police  

Grzybowa 18/1 

jest 3 

 

docelo

wo 4  

75,67 / 55,75 Parter 

 

łazienka z WC; kuchnia; ogrzewanie 

– piece kaflowe do rozbiórki; 

centralne ogrzewanie do wykonania 

jako gazowe z kotła dwufunkcyjnego; 

instalacja: elektryczna, gazowa, 

wodno- kanalizacyjna do 

wymiany/wykonania; stolarka 

okienna do konserwacji i wymiany, 

drzwiowa do wymiany; ściany, sufity 

posadzki do remontu; odtworzenie 

ścianki działowej;  

do lokalu przynależne są piwnice 

o łącznej powierzchni 19,20 m2 

 

84 600,00 zł 

Wspólnota 

Mieszkani

owa z 

udziałem 

Gminy 

Police 

Do wglądu w 

siedzibie ZGKiM 

w Policach przy 

ul. Bankowej 18 

pok. nr 2, 

lub 

kliknij tutaj aby 

pobrać załączniki 

20.04.2022r. 

14:00-17:00 

od 

29.04.2022r. 

do 

13.05.2022r. 

do  

godz. 14:00 

2. 
Police  

Odrzańska 24/2 
4 83,77/52,23 Parter 

łazienka z WC; dwie kuchnie, jedna 

do przebudowy na pokój; 

ogrzewanie-piece kaflowe do 

rozbiórki; centralne ogrzewanie do 

wykonania jako gazowe z kotła 

dwufunkcyjnego; instalacja 

elektryczna, gazowa, wodno- 

kanalizacyjna do 

wymiany/wykonania; stolarka 

okienna do konserwacji; stolarka 

drzwiowa do wymiany; do lokalu 

przynależne są piwnice o łącznej 

powierzchni 32,07 m2 

115 100,00 zł 

Wspólnota 

Mieszkani

owa z 

udziałem 

Gminy 

Police 

Do wglądu w 

siedzibie ZGKiM 

w Policach przy 

ul. Bankowej 18 

pok. nr 2, 

lub 

kliknij tutaj aby 

pobrać załączniki 

20.04.2022r. 

14:00-17:00 

 

od 

29.04.2022r. 

do 

13.05.2022r. 

do 

godz. 14:00 

http://domanw1.webd.pl/wp-content/uploads/2022/03/Grzybowa-18-m-1.zip
http://domanw1.webd.pl/wp-content/uploads/2022/03/Grzybowa-18-m-1.zip
http://domanw1.webd.pl/wp-content/uploads/2022/03/Odrzanska-24-m-2.zip
http://domanw1.webd.pl/wp-content/uploads/2022/03/Odrzanska-24-m-2.zip


3. 
Police 

Asfaltowa 8/4 
2 

35,64/27,80  

 
I piętro 

 

 wydzielenie łazienki; WC wejście 

z klatki schodowej na poddaszu, 

kuchnia do przebudowy, wykonanie 

aneksu kuchennego; ogrzewanie – 

piece kaflowe do rozbiórki; centralne 

ogrzewanie do wykonania jako 

gazowe z kotła dwufunkcyjnego; 

instalacja: elektryczna, gazowa, 

wodno-kanalizacyjna do 

wymiany/wykonania; stolarka 

okienna do konserwacji, drzwiowa do 

wymiany; ściany, sufity posadzki do 

remontu;  

do lokalu przynależne są  piwnica 

i komórka o łącznej powierzchni 

9,41 m2  
 

62 900,00 zł  
Gmina 

Police  

Do wglądu w 

siedzibie ZGKiM 

w Policach przy 

ul. Bankowej 18 

pok. nr 2, 

lub 

kliknij tutaj aby 

pobrać załączniki 

21.04.2022r. 

14:00-17:00 

 

od 

29.04.2022r. 

do        

13.05.2022r. 

do  

godz. 14:00 

4. 
Police 

Nowopol 38/3 
1 25,48/21,73 Parter 

 łazienka z WC do wykonania 

w istniejącej kuchni: wykonanie 

aneksu kuchennego; ogrzewanie – 

piece kaflowe do rozbiórki; centralne 

ogrzewanie do wykonania jako 

elektryczne; instalacja: elektryczna, 

wodno-kanalizacyjna do 

wymiany/wykonania; stolarka 

drzwiowa do wymiany; stolarka 

okienna do konserwacji: ściany, 

sufity posadzki do remontu; 

do lokalu przynależna jest piwnica 

o powierzchni 7,80 m2 

41 000,00 zł 

Wspólnota 

Mieszkani

owa z 

udziałem 

Gminy 

Police 

Do wglądu w 

siedzibie ZGKiM 

w Policach przy 

ul. Bankowej 18 

pok. nr 2, 

lub 

kliknij tutaj aby 

pobrać załączniki 

21.04.2022r. 

14:00-17:00 

 

od 

29.04.2022r. 

do 

13.05.2022r. 

do 

godz. 14:00 

5. 
Police 

Kościuszki 7A/3 
3 84,95 / 67,75 I piętro 

łazienka z WC; kuchnia; ogrzewanie 

– piece kaflowe do rozbiórki; 

centralne ogrzewanie do wykonania 

jako gazowe z kotła dwufunkcyjnego; 

instalacja: elektryczna, gazowa, 

wodno- kanalizacyjna do 

wymiany/wykonania; stolarka 

okienna i drzwiowa do wymiany; 

ściany, sufity posadzki do remontu; 

do lokalu przynależna jest komórka 

111 600,00 zł 
Gmina 

Police 

Do wglądu w 

siedzibie ZGKiM 

w Policach przy 

ul. Bankowej 18 

pok. nr 2, 

lub 

kliknij tutaj aby 

pobrać załączniki 

25.04.2022r. 

14:00-17:00 

 

od 

29.04.2022r. 

do 

13.05.2022r. 

do  

godz. 14:00 

http://domanw1.webd.pl/wp-content/uploads/2022/03/Asfaltowa-8-m-4.zip
http://domanw1.webd.pl/wp-content/uploads/2022/03/Asfaltowa-8-m-4.zip
http://domanw1.webd.pl/wp-content/uploads/2022/03/Nowopol-38-m-3.zip
http://domanw1.webd.pl/wp-content/uploads/2022/03/Nowopol-38-m-3.zip
http://domanw1.webd.pl/wp-content/uploads/2022/03/Kosciuszki-7a-m-3.zip
http://domanw1.webd.pl/wp-content/uploads/2022/03/Kosciuszki-7a-m-3.zip


6. 
Police 

Konopnickiej 10/2 
3 74,75/56,76 Parter 

łazienka z WC do przebudowy; 

kuchnia; ogrzewanie – piece kaflowe 

do rozbiórki; centralne ogrzewanie do 

wykonania jako gazowe z kotła 

dwufunkcyjnego; instalacja 

elektryczna, gazowa, wodno- 

kanalizacyjna do 

wymiany/wykonania; stolarka 

okienna do częściowej wymiany, 

drzwiowa do wymiany; ściany, sufity 

posadzki do remontu; 

do lokalu przynależna jest piwnica 

i komórka o łącznej powierzchni 

25,04 m2 

84 900,00 zł 

Wspólnota 

Mieszkani

owa z 

udziałem 

Gminy 

Police 

Do wglądu w 

siedzibie ZGKiM 

w Policach przy 

ul. Bankowej 18 

pok. nr 2, 

lub 

kliknij tutaj aby 

pobrać załączniki 

25.04.2022r. 

14:00-17:00 

od 

29.04.2022r. 

do 

13.05.2022r. 

do 

 godz. 14:00 

7. 
Police 

Starzyńskiego 5/3 
2  57,66/48,64 I piętro 

łazienka i WC do wydzielenia 

z kuchni; kuchnia do przebudowy; 

ogrzewanie – piece kaflowe do 

rozbiórki; centralne ogrzewanie do 

wykonania jako gazowe z kotła 

dwufunkcyjnego; instalacja 

elektryczna, gazowa, wodno-

kanalizacyjna do 

wymiany/wykonania; stolarka 

okienna do konserwacji; stolarka 

drzwiowa do wymiany; ściany, sufity 

posadzki do remontu; 

do lokalu przynależne są piwnica 

komórka i WC  

71 800,00 zł 
Gmina 

Police 

Do wglądu w 

siedzibie ZGKiM 

w Policach przy 

ul. Bankowej 18 

pok. nr 2, 

lub 

kliknij tutaj aby 

pobrać załączniki 

26.04.2022r. 

14:00-17:00 

od 

29.04.2022r. 

do 

13.05.2022r. 

do 

godz. 14:00 

8. 

Police 

Wojska Polskiego 

16/2 

jest 3  

 
docelowo 2 

(wydz. 

łazienki) 

57,06 / 46,83 Parter 

łazienka do wydzielenia z pokoju, 

WC wejście z klatki schodowej; 

kuchnia; ogrzewanie – piece kaflowe 

do rozbiórki; centralne ogrzewanie do 

wykonania jako gazowe z kotła 

dwufunkcyjnego; instalacja: 

elektryczna, gazowa, wodno-

kanalizacyjna do 

wymiany/wykonania; stolarka 

okienna i drzwiowa do wymiany; 

ściany, sufity posadzki do remontu; 

do lokalu przynależna jest piwnica 

o powierzchni 5,00 m2 

119 900,00 zł 

Wspólnota 

Mieszkani

owa z 

udziałem 

Gminy 

Police 

Do wglądu w 

siedzibie ZGKiM 

w Policach przy 

ul. Bankowej 18 

pok. nr 2, 

lub 

kliknij tutaj aby 

pobrać załączniki 

26.04.2022r. 

14:00-17:00 

od 

29.04.2022r. 

do 

13.05.2022r. 

do 

 godz. 14:00 

http://domanw1.webd.pl/wp-content/uploads/2022/03/Konopnickiej-10-m-2.zip
http://domanw1.webd.pl/wp-content/uploads/2022/03/Konopnickiej-10-m-2.zip
http://domanw1.webd.pl/wp-content/uploads/2022/03/Starzynskiego-5-m-3.zip
http://domanw1.webd.pl/wp-content/uploads/2022/03/Starzynskiego-5-m-3.zip
http://domanw1.webd.pl/wp-content/uploads/2022/03/Wojska-Polskiego-16-m-2.zip
http://domanw1.webd.pl/wp-content/uploads/2022/03/Wojska-Polskiego-16-m-2.zip


9. 
Police-Jasienica 

Kopernika 5/2 
2 47,35/36,78 Parter 

łazienka z WC bez legalizacji do 

przebudowy; kuchnia; ogrzewanie – 

piece kaflowe do rozbiórki; centralne 

ogrzewanie do wykonania jako 

gazowe z kotła dwufunkcyjnego; 

instalacja: elektryczna uzupełnienie 

wraz z przeróbkami; instalacja 

gazowa, wodno- kanalizacyjna do 

wymiany/wykonania; stolarka 

okienna do konserwacji; stolarka 

drzwiowa do konserwacji; ściany, 

sufity posadzki do remontu; 

do lokalu przynależna jest piwnica 

(wejście z kuchni) i komórka 

o łącznej powierzchni 14,85 m2,  

55 100,00 zł 

Wspólnota 

Mieszkani

owa z 

udziałem 

Gminy 

Police 

Do wglądu w 

siedzibie ZGKiM 

w Policach przy 

ul. Bankowej 18 

pok. nr 2, 

lub 

kliknij tutaj aby 

pobrać załączniki 

27.04.2022r. 

14:00-17:00 

od 

29.04.2022r. 

do 

13.05.2022r. 

do  

godz. 14:00 

10. 
Police-Jasienica 

Podgórna 14/3 
2 45,55/32,99 Parter 

łazienka z WC bez legalizacji do 

przebudowy; kuchnia; ogrzewanie – 

etażowe do demontażu; centralne 

ogrzewanie do wykonania jako 

gazowe z kotła dwufunkcyjnego; 

instalacja elektryczna, gazowa, 

wodno-kanalizacyjna do 

wymiany/wykonania; stolarka 

okienna do konserwacji; stolarka 

drzwiowa do wymiany; ściany, sufity 

posadzki do remontu; 

do lokalu przynależne są piwnica 

i komórka o łącznej powierzchni 

21,71 m2 

64 900,00 zł 

Wspólnota 

Mieszkani

owa z 

udziałem 

Gminy 

Police 

Do wglądu w 

siedzibie ZGKiM 

w Policach przy 

ul. Bankowej 18 

pok. nr 2, 

lub 

kliknij tutaj aby 

pobrać załączniki 

27.04.2022r. 

14:00-17:00 

od 

29.04.2022r. 

do 

13.05.2022r. 

do 

godz. 14:00 

11. 

Trzebież 

Kwiatkowskiego 

5/3 

2 47,49/38,66 I piętro 

łazienka z WC bez legalizacji do 

przebudowy; kuchnia; ogrzewanie – 

piece kaflowe do rozbiórki; centralne 

ogrzewanie do wykonania jako 

elektryczne; instalacja elektryczna, 

wodno-kanalizacyjna do 

wymiany/wykonania; stolarka 

okienna do konserwacji i częściowej 

wymiany, stolarka drzwiowa do 

wymiany; ściany, sufity posadzki do 

remontu;  

do lokalu przynależna jest komórka 

o powierzchni 14,71 m2 

63 000,00 zł 

Wspólnota 

Mieszkani

owa z 

udziałem 

Gminy 

Police 

Do wglądu w 

siedzibie ZGKiM 

w Policach przy 

ul. Bankowej 18 

pok. nr 2, 

lub 

kliknij tutaj aby 

pobrać załączniki 

28.04.2022r. 

14:00-17:00 

 

od 

29.04.2022r. 

do 

 13.05.2022r 

do 

godz.14:00. 

 

http://domanw1.webd.pl/wp-content/uploads/2022/03/Kopernika-5-m-2.zip
http://domanw1.webd.pl/wp-content/uploads/2022/03/Kopernika-5-m-2.zip
http://domanw1.webd.pl/wp-content/uploads/2022/03/Podgorna-14-m-3.zip
http://domanw1.webd.pl/wp-content/uploads/2022/03/Podgorna-14-m-3.zip
http://domanw1.webd.pl/wp-content/uploads/2022/03/Kwiatkowskiego-5-m-3.zip
http://domanw1.webd.pl/wp-content/uploads/2022/03/Kwiatkowskiego-5-m-3.zip

