
Załącznik nr 1. 

Obiekty podległe Działowi Gospodarowania Nieruchomościami, Gospodarki 
Wodnej i Ochrony Środowiska – dane do przeglądu 5 letniego w 2016r.

1.Kompleks obiektów camping Baranowo - Camping nr 30  Nad Jez. Kierskim, ul. 
Wypoczynkowa Baranowo , 62-081 Przeźmierowo 

a) domki typu Tramp 20 – 21 szt. ( 1 szt. - pow. uż. 55,10 m2 pow. zab. 57,2 m2  kub. 246 m3)

b) domek Tramp 30 – pow.uż. 86,90 m2 kub. 455 m3

c) budynek adm.gosp ( recepcja + restauracja) – pow. uż. 108,30 m2, pow.zab. 322,20 m2

d) budynek socjalno-biurowy – pow. uż. 132 m2 pow.zab. 154,1 m2 kub. 403 m3

e) budynek hydroforni 

f) sanitariaty – pow. uż. 72,8 m2, pow.zab. 82,9 m2 kub. 242 m3

( osoba do kontaktu w terenie: Robert Idaszak  tel. 531 042 818 )

2. Kompleks obiektów Rusałka - ul. Golęcińska 27, 60-626 Poznań

a) budynek restauracji – pow. uż. 380,0 m2 pow. zab. 524,9 m2 kub. 2037 m3

b) budynek Piach Baru

c) budynek sanitariatów – pow. uż. 91,4 m2  pow. zab. 107,6 m2 kub. 441,0 m3

(dzierżawca: Frajda sp. z o.o. kontakt: Rafał Bobak tel. 601 401 399 )

d) budynek WOPR – pow. uż. 250 m2 – ( dzierżawca WOPR  kontakt: Jan Hilszer 691 200 407 )

3. Kompleks obiektów Krzyżowniki - ul. Nad Jeziorem 21, 60-459 Poznań 

a) pawilon administracyjny – pow. uż. 160 m2  kub. 400 m3

( osoba do kontaktu w terenie: Włodzimierz Kaczmarek tel. 601 938 615 )

4. Kompleks obiektów camping Strzeszynek - ul. Koszalińska 15, 60-461 Poznań

a) budynek recepcji – pow. uż. 68,9 m2 pow.zab. 81,0 m2 kub. 332,10 m3

b) budynek sanitariatów – pow. uż. 90,7 m2 pow.zab. 113,4 m2 kub. 430,9 m3

c) kuchnia letnia – pow. uż. 55,4 m2 pow. zab. 69,2 m2 kub. 263 m3

d) budynek campingu bliźniaczy – pow. uż. 34,8 x 5 = 173,8 m2 pow.zab. 40,9 x 5 =204,5 m2  kub.

151, 3 m3

e) domek Tramp 30 – pow. uż. 69,2 m2 pow.zab. 72,8 m2

f) domki Tramp 20 –( 24 szt. )  pow. 51,8 m2 x 24 = 1 243,2 m2  pow. zab. 57,25 x 24 = 1 380,6 m2

g) domki Vagus (2 szt)   pow.uż  59x2= 118 m2   pow. zab. 62,1 m2x2= 124,2 m2

(dzierżawca: Pangea Investment sp.z.o.o. kontakt: Piotr Sućko tel. 61 66 28 616)



5. Kompleks obiektów Ośrodka Wypoczynkowego Strzeszynek – ul Koszalińska 15, 60-461

Poznań

a) budynek Motelu- pow. uż. 725,4 m2  pow.zab. 362, 7 m2  kubatura 2 466,4 m3

b) budynek administracyjny z wiatą parkingową – pow. uż. 49,8 m2 + 142, 5 m2  pow.zab. 58,6 m2 +

150,0 m2  kub. 240,2 + 720 m3

c) restauracja OAZA pow. uż. 861,8 m2  pow.zab. 1 013,9 m2  kub. 6590,4 m3

d) szatnia letnia z sanitariatami – pow. uż. 2421,9 m2 pow.zab. 291,2 m2 kub. 1 223,0 m3

e) mała gastronomia- pow.uz 30,69 m2

f) pomieszczenia  Policji, ratowników, Ochrony – pow. uż. 70,16 m2

g) domki campingowe typu MIK – ( 7 szt.) – pow. uż. 268,1 x 7 = 1876, 7 m2

(dzierżawca: Art.&Business Club kontakt: Jerzy Gumny tel. 601 703 080 )

6. Baza Winsurfingu – ul. Ks. Nawrota 14 Poznań 

a) budynek wielofunkcyjny – pow. uż. 511,21 m2 

(osoba do kontaktu w terenie: Paweł Kramer tel. 698 635 338)

7.  Hala Arena z obiektami towarzyszącymi ( budynek kotłowni, wentylatorowania, budynek

kas, Tory Łucznicze budynek  A i B oraz C, Przychodnia sportowo – lekarska WFS)– Poznań

ul. Wyspiańskiego 33 – przegląd pięcioletni

8. Poznań ul. Golęcińska – spis obiektów zał. nr 2 - przegląd pięcioletni

9. Stadion Inea z obiektami towarzyszącymi przy ul. Bułgarskiej – Pozna ul. Bułgarska 17 – 

wielkopowierzchniowy dwa razy do roku - roczny 

10.  Kryta Pływalnia Rataje os. Piastowskie 55 – przegląd roczny

11. - MOS Gdańska Poznań ul. Gdańska 1 – przegląd roczny 

- budynek szkoły z zapleczem boiska A + zaplecze sportowe (boisko do piłki nożnej, bieżnia, 2 
boiska do siatkówki plażowej, plac zabaw i siłownia zewnętrzna składająca się z 5 urządzeń) 
- budynek szkolny B
- budynek administracyjny C



12.  Ośrodek Przywodny  Poznań os. Piastowskie 106 – pięcioletnie 

- budynek chlorowni
- budynek energetyczny
- budynek główny
- budynek kas
- budynek sprężarkowi
- obiekt skite-park
- boiska do siatkówki plażowej

13. Camping Malta –Poznań ul. Krańcowa 98 – roczne 

- budynek 12-to segmentowy - 1 sztuka
- kuchnia turystyczna, świetlica - 1 sztuka
- budynek sali odpraw (restauracja) - 1 sztuka
- budynek sanitariatów - 1 sztuka
- budynek recepcji - 1 sztuka
- budynek A1 - 5 sztuk
- budynek B1 - 4 sztuki
- budynek 7-io segmentowy 1 szuka
- budynek 5-cio segmentowy 1 sztuka

14. Kompleks obiektów Chwiałkowskiego: Poznań ul. Chwiałkowskiego 34a

- budynek Dyrekcji – przegląd roczny
- budynek trafostacji – przegląd roczny
- budynek toalet – przegląd roczny
- Zespół budynków basen – hotel - sala gimnastyczna z zapleczem - roczny
- sala gimnastyczna typ NRD – roczny
- Budynek Hali Lodowiska - wielkopowierzchniowy dwa razy do roku

15. Kompleks obiektów Malta – Poznań ul. Wiankowa 3 – załącznik nr. 3


