
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  

Asfaltowa 15 m 3 
3  73,66/48,55 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; 

stolarka okienna do konserwacji, 

drzwiowa do wymiany; ściany, sufity 

posadzki do remontu;  

do lokalu przynależna jest piwnica o 

pow. 42,87 m2 

 

99 400,00 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 

28.11.2022r. 

14:00-16:00 

od 

12.12.2022 r. 

do 

30.12.2022 r. 

do 

godz. 12:00 

2. 
Police  

Bankowa 35 m 2 
4 72,23/50,23 Parter 

łazienka z WC; kuchnia; ogrzewanie 

– piece kaflowe (do rozbiórki); 

centralne ogrzewanie do wykonania 

jako gazowe z kotła dwufunkcyjnego; 

instalacja elektryczna (modernizacja), 

do wymiany instalacja: gazu, wodno- 

kanalizacyjna; stolarka okienna do 

konserwacji (zewnętrzna) do 

wymiany (wewnętrzna), drzwiowa do 

wymiany; ściany, sufity posadzki do 

remontu; zamurowanie otworu 

drzwiowego:  

do lokalu przynależna są piwnice o 

pow. 49,50 m2 

 

111 700,00 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 

28.11.2022r. 

14:00-16:00 

od 

12.12.2022 r. 

do 

30.12.2022 r. 

do 

godz. 12:00 

http://domanw1.webd.pl/wp-content/uploads/2022/11/Asfaltowa-15-m-3.zip
http://domanw1.webd.pl/wp-content/uploads/2022/11/Asfaltowa-15-m-3.zip
http://domanw1.webd.pl/wp-content/uploads/2022/11/Bankowa-35-m-2.zip
http://domanw1.webd.pl/wp-content/uploads/2022/11/Bankowa-35-m-2.zip


3. 
Police 

Kościuszki 8 m 3 
1 26,70/24,05 Parter 

łazienka - WC do wydzielenia; 

kuchnia; ogrzewanie – C.O.(do 

wymiany); do wymiany  instalacje: 

elektryczna, gazu, wodno- 

kanalizacyjna; stolarka okienna do 

konserwacji, drzwiowa wewnętrzna 

do wymiany, zewnętrzna do 

konserwacji: ściany, sufity posadzki 

do remontu; osuszenie ścian, 

wykonanie izolacji poziomej np. 

metodą iniekcji krystalicznej: 

do lokalu przynależna jest piwnica 

o powierzchni 6,60 m.2 

76 000,00 zł 
Gmina 

Police 

Do wglądu w 

siedzibie ZGKiM 

w Policach przy 

ul. Bankowej 18 

pok. nr 2, 

lub 

kliknij tutaj aby 

pobrać załączniki 

29.11.2022r 

14:00-16:00. 

od 

12.12.2022 r. 

do 

30.12.2022 r. 

do 

godz. 12:00 

4. 
Police 

Kościuszki 8 m 4 
2 65,18/41,10  /I piętro 

łazienka z WC; kuchnia; ogrzewanie 

centralne etażowe (do rozbiórki); 

centralne ogrzewanie do wykonania 

jako gazowe z kotła dwufunkcyjnego; 

instalacja: elektryczna 

(modernizacja), do wymiany  

instalacja: gazu, wodno- 

kanalizacyjna; stolarka okienna do 

konserwacji, drzwiowa do wymiany; 

ściany, sufity posadzki do remontu;  

pomieszczeń gospodarczych – brak 

105 600,00 zł  
Gmina 

Police  

Do wglądu w 

siedzibie ZGKiM 

w Policach przy 

ul. Bankowej 18 

pok. nr 2, 

lub 

kliknij tutaj aby 

pobrać załączniki 

30.11.2022r. 

14:00-16:00 

od 

12.12.2022 r. 

do 

30.12.2022 r. 

do 

godz. 12:00 

5. 
Police 

Kościuszki 13 m 3 
2 50,63/40,06 I piętro 

 

WC (na parterze); łazienka do 

wydzielenia kuchnia; ogrzewanie – 

piece kaflowe (do rozbiórki); 

centralne ogrzewanie do wykonania 

jako gazowe z kotła dwufunkcyjnego; 

do wymiany instalacja: gazu, wodno- 

kanalizacyjna, elektryczna; stolarka 

okienna do konserwacji, drzwiowa 

zewnętrzna i wewnętrzna do 

wymiany; ściany, sufity posadzki do 

remontu;  

do lokalu przynależna jest piwnica o 

pow. 15,71 m2 

 

81 700,00 zł 
Gmina 

Police 

Do wglądu w 

siedzibie ZGKiM 

w Policach przy 

ul. Bankowej 18 

pok. nr 2, 

lub 

kliknij tutaj aby 

pobrać załączniki 

29.11.2022r. 

14:00-16:00 

od 

12.12.2022 r. 

do 

30.12.2022 r. 

do 

godz. 12:00 

http://domanw1.webd.pl/wp-content/uploads/2022/11/Kosciuszki-8-m-3.zip
http://domanw1.webd.pl/wp-content/uploads/2022/11/Kosciuszki-8-m-3.zip
http://domanw1.webd.pl/wp-content/uploads/2022/11/Kosciuszki-8-m-4.zip
http://domanw1.webd.pl/wp-content/uploads/2022/11/Kosciuszki-8-m-4.zip
http://domanw1.webd.pl/wp-content/uploads/2022/11/Kosciuszki-13-m-3.zip
http://domanw1.webd.pl/wp-content/uploads/2022/11/Kosciuszki-13-m-3.zip


6. 
Police 

Nadbrzeżna 43 m 3 
2 47,13/31,71 Parter 

łazienka z WC; kuchnia; ogrzewanie 

– piece kaflowe (do rozbiórki); 

centralne ogrzewanie do wykonania 

jako gazowe z kotła dwufunkcyjnego; 

do wymiany instalacja: elektryczna, 

gazu, wodno- kanalizacyjna; stolarka 

okienna do wymiany, drzwiowa do 

wymiany; ściany, sufity posadzki do 

remontu; wykonanie docieplenia 

stropu (od wewnątrz), oraz ścian 

lokalu – elewacja: 

do lokalu przynależna jest komórka 

gospodarcza 

143 100,00 zł 
Gmina 

Police 

Do wglądu w 

siedzibie ZGKiM 

w Policach przy 

ul. Bankowej 18 

pok. nr 2, 

lub 

kliknij tutaj aby 

pobrać załączniki 

01.12.2022r. 

14:00-16:00 

od 

12.12.2022 r. 

do 

30.12.2022 r. 

do 

godz. 12:00 

7. 
Police 

Palmowa 6 m 2 
3 71,36/58,17 Parter 

 

łazienka z WC; kuchnia; ogrzewanie 

– piec c.o. gazowy (do wymiany); 

centralne ogrzewanie do wykonania 

jako gazowe z kotła dwufunkcyjnego; 

instalacja: elektryczna, gazu, wodno- 

kanalizacyjna do wymiany; stolarka 

okienna do konserwacji, drzwiowa do 

wymiany; ściany, sufity posadzki do 

remontu;  

do lokalu przynależna jest piwnica o 

pow. 39,56 m2 

 

104 000,00 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 

01.12.2022r. 

14:00-16:00 

od 

12.12.2022 r. 

do 

30.12.2022 r. 

do 

godz. 12:00 

8. 
Police 

Słowiańska 8 m 2 
2  48,36/31,66 Parter 

łazienka z WC; kuchnia; ogrzewanie 

etażowe; centralne ogrzewanie do 

wykonania jako gazowe z kotła 

dwufunkcyjnego; instalacja: 

elektryczna, gazu, wodno- 

kanalizacyjna do wymiany; stolarka 

okienna do wymiany, drzwiowa do 

wymiany; ściany, sufity posadzki do 

remontu;  

do lokalu przynależna jest piwnica o 

pow.12,04 m2 

86 900,00 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 

29.11.2022r. 

14:00-16:00 

od 

12.12.2022 r. 

do 

30.12.2022 r. 

do 

godz. 12:00 

http://domanw1.webd.pl/wp-content/uploads/2022/11/Nadbrzezna-43-m-3.zip
http://domanw1.webd.pl/wp-content/uploads/2022/11/Nadbrzezna-43-m-3.zip
http://domanw1.webd.pl/wp-content/uploads/2022/11/Palmowa-6-m-2.zip
http://domanw1.webd.pl/wp-content/uploads/2022/11/Palmowa-6-m-2.zip
http://domanw1.webd.pl/wp-content/uploads/2022/11/Slowianska-8-m-2.zip
http://domanw1.webd.pl/wp-content/uploads/2022/11/Slowianska-8-m-2.zip


9. 
Police – Jasienica 

Św. Anny 1 m 1 
2 40,24/34,20 Parter 

 

łazienka-WC do wydzielenia; 

kuchnia; ogrzewanie – C.O. 

(modernizacja); do wymiany 

instalacja: elektryczna gazu, wodno- 

kanalizacyjna; stolarka okienna do 

konserwacji, drzwiowa wewnętrzna i 

zewnętrzna do wymiany; ściany, 

sufity posadzki do remontu; 

osuszenie ścian, wykonanie izolacji 

poziomej np. metodą iniekcji 

krystalicznej 

pomieszczenia gospodarcze - brak 

 

93 800,00 zł 
Gmina 

Police 

Do wglądu w 

siedzibie ZGKiM 

w Policach przy 

ul. Bankowej 18 

pok. nr 2, 

lub 

kliknij tutaj aby 

pobrać załączniki 

06.12.2022r. 

14:00-16:00 

od 

12.12.2022 r. 

do 

30.12.2022 r. 

do 

godz. 12:00 

10. 
Police – Jasienica  

Podgórna 15 m 6 
2 38,70/24,90 I piętro 

łazienka z WC (przebudowa); 

kuchnia; ogrzewanie koksowe- 

etażowe.; centralne ogrzewanie do 

wykonania jako gazowe z kotła 

dwufunkcyjnego; instalacja: 

elektryczna (modernizacja), gazowa, 

wodno- kanalizacyjna do wymiany;  

konserwacja stolarki okiennej, 

drzwiowa zewnętrzna do 

konserwacji, wewnętrzna do 

wymiany; ściany, sufity posadzki do 

remontu; 

do lokalu przynależna jest komórka o 

pow.8,00 m2 

65 200,00 zł 
Gmina 

Police 

Do wglądu w 

siedzibie ZGKiM 

w Policach przy 

ul. Bankowej 18 

pok. nr 2, 

lub 

kliknij tutaj aby 

pobrać załączniki 

06.12.2022r. 

14:00-16:00 

od 

12.12.2022 r. 

do 

30.12.2022 r. 

do 

godz. 12:00 

11. 
Police – Jasienica  

Piastów 39 m 6 
1 31,82/15,91 Parter 

łazienka-WC do wydzielenia; 

kuchnia; ogrzewanie – piece kaflowe 

do rozbiórki; centralne ogrzewanie do 

wykonania jako gazowe z kotła 

dwufunkcyjnego;  modernizacja 

instalacji elektrycznej; instalacja: 

gazowa, wodno- kanalizacyjna do 

wymiany; stolarka okienna do 

wymiany, drzwiowa wewnętrzna i 

zewnętrzna do wymiany; ściany, 

sufity posadzki do remontu;  

do lokalu przynależna jest komórka  

o pow.6,78 m2 

68 100,00 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 

07.12.2022r. 

14:00-16:00 

od 

12.12.2022 r. 

do 

30.12.2022 r. 

do 

godz. 12:00 

http://domanw1.webd.pl/wp-content/uploads/2022/11/Sw.-Anny-1-m-1.zip
http://domanw1.webd.pl/wp-content/uploads/2022/11/Sw.-Anny-1-m-1.zip
http://domanw1.webd.pl/wp-content/uploads/2022/11/Podgorna-15-m-6.zip
http://domanw1.webd.pl/wp-content/uploads/2022/11/Podgorna-15-m-6.zip
http://domanw1.webd.pl/wp-content/uploads/2022/11/Piastow-39-m-6.zip
http://domanw1.webd.pl/wp-content/uploads/2022/11/Piastow-39-m-6.zip


12. 
Trzebież 

Wkrzańska 17 m 1 
1 27,50/14,18 Parter 

łazienka i WC brak (do wydzielenia 

z kuchni ); kuchnia; ogrzewanie – 

piece kaflowe (do rozbiórki); 

centralne ogrzewanie do wykonania 

jako gazowe z kotła dwufunkcyjnego; 

instalacja: elektryczna, gazowa, 

wodno- kanalizacyjna do wymiany; 

stolarka okienna i drzwiowa do 

wymiany; ściany, sufity posadzki do 

remontu; ; budynek wpisany do 

gminnej ewidencji zabytków; 

do lokalu przynależna jest komórka 

o powierzchni 33,2 m2 

75 300,00 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 

07.12.2022r. 

14:00-16:00 

od 

12.12.2022 r. 

do 

30.12.2022 r. 

do 

godz. 12:00 

 

http://domanw1.webd.pl/wp-content/uploads/2022/11/Wkrzanska-17-m-1.zip
http://domanw1.webd.pl/wp-content/uploads/2022/11/Wkrzanska-17-m-1.zip

