
POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM 

-

Kliknij 
i zlokalizuj na 

mapie

• Zdjęcie przedmiotu  wynajmu87-600 Lipno, ul. Kościuszki 3

Lokale Mieszkalne

(gmina Lipno, powiat lipnowski, woj. kujawsko-pomorskie)

Przedmiot wynajmu:

1. 1).m. Lipno przy ul. Kościuszki 3/5, o pow. użytkowej 44,17 m2, 

składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc. Lokal usytuowany jest na I 

piętrze budynku, stanowiącego własność Poczty Polskiej S.A. Do lokalu 

przynależy pomieszczenie w piwnicy o pow. użytkowej 18,42 m2.

2). m. Lipno przy ul. Kościuszki 3/6, o pow. użytkowej 53,87 m2, składający 

się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc i pom. gospodarczego. Lokal

usytuowany jest na I piętrze budynku, stanowiącego własność Poczty 

Polskiej S.A. Do lokalu przynależy pomieszczenie w piwnicy o pow. 

użytkowej 9,20 m2.

Stawka wywoławcza czynszu wynosi netto:

- dla lokalu nr 5 – 11,12 PLN/m2 miesięcznie,

(słownie: jedenaście złotych dwanaście groszy za metr kwadratowy),

- dla lokalu nr 6 – 9,95 PLN/m2 miesięcznie,

(słownie: dziewięć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy za metr 

kwadratowy)

Okres wynajmu: 3 lata

Tryb wynajmu: przetarg pisemny w formie składania ofert

Data przetargu pisemnego: 08.06.2017 r.

Wadium:

-lokal mieszkalny nr 5 – 1 473,51 zł 

(słownie: jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt trzy złote 51/100 zł)

- lokal mieszkalny nr 6 – 1 608,03 zł 

-(słownie: jeden tysiąc sześćset osiem złotych 03/100 zł)



Opis przedmiotu wynajmu:

Lokal mieszkalny nr 5 o powierzchni użytkowej 44,17 m2 wraz z przynależnym do

lokalu pomieszczeniem piwnicznym o powierzchni użytkowej 18,42 m2. W skład

lokalu wchodzą następujące pomieszczenia: pokój o pow. 20,97 m2, pokój o pow.

11,24 m2, kuchnia o pow. 8,93 m2 oraz łazienka z wc o pow. 3,03 m2.

Lokal mieszkalny nr 6 o powierzchni użytkowej 53,87 m2 wraz z przynależnym do

lokalu pomieszczeniem piwnicznym o powierzchni użytkowej 9,20 m2. W skład

lokalu wchodzą następujące pomieszczenia: pokój o pow. 24,14 m2, pokój o pow.

10,17 m2, kuchnia o pow. 5,62 m2 , pomieszczenie gospodarcze o pow. 3,79 m2

oraz łazienka z wc o pow. 3,40 m2.

Oba lokale położone są na I piętrze budynku usytuowanego na pozostającej w

użytkowaniu wieczystym Poczty Polskiej S.A. nieruchomości.

Lokale wyposażone są w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego

ogrzewania.

Niezależnie od czynszu Najemca będzie ponosił opłaty związane z eksploatacją

lokalu mieszkalnego, za zużycie energii elektrycznej, centralnego ogrzewania,

zużycie wody i odprowadzenie ścieków oraz wywozu nieczystości stałych,

proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni.

LOKAL nr 5

LOKAL nr 6



Opis nieruchomości:

Miejscowość Lipno

Ulica, nr budynku Kościuszki 3

Powierzchnia budynku, w 

których zlokalizowany jest 

przedmiot wynajmu

2,116 m²

Nr działki ewidencyjnej, 

obręb

1299/18, Lipno

Księga wieczysta, Sąd 

Rejonowy, Nr Wydziału

WL1L/00013848/6, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lipnie, V Wydział Ksiąg 

Wieczystych.

Stan prawny gruntu Użytkowanie wieczyste



Lokalizacja i dostępność komunikacyjna:

Nieruchomość położona w Lipnie przy ul. Kościuszki 3 w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie lipnowskim, w odległości około 54 km od Torunia

i 23 km od Włocławka. Miasto ma bardzo korzystne położenie komunikacyjne, leży przy drodze krajowej Poznań - Wrocław tuż obok linii kolejowej,
zaledwie kilka kilometrów od Leszna. Gmina bogata jest w zabytki, ma atrakcyjne tereny do wypoczynku, a także wolne przestrzenie do inwestycji.
Bezpośrednie otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Bezpośrednio nieruchomość graniczy z jedną z największych

przychodni lekarskich w tym mieście. W pobliżu znajdują się: szpital, Sąd Rejonowy, Banki, dworzec PKS, ZUS, Urząd Miasta oraz Starostwo Powiatowe i

obiekty handlowe. W obrębie nieruchomości znajduje się placówka pocztowa. Miejscowość położona przy trasie S-10 Toruń–Warszawa.

•



Opis nieruchomości:

Nieruchomość zabudowana jest dwoma budynkami biurowo-mieszkalnymi oraz budynkiem gospodarczym, połączonych ze sobą jedną ze ścian, tworząc

jedną bryłę w kształcie litery „L”.



OBWIESZCZENIE O WYNAJMIE LOKALI MIESZKALNYCH

Wynajmujący: Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-940 Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 8.

Prowadzący wybór oferty: Poczta Polska S.A., Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Gdańsku, ul. Targ Rakowy 7/8, 80-940 Gdańsk.

Miejsce wyboru ofert: Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury, Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Gdańsku, Dział Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji

ul. Chopina 54, 87-800 Włocławek, pokój nr 310.

Przedmiot najmu: 

- lokal mieszkalny nr 5 o powierzchni użytkowej 44,17 m2 wraz z przynależnym do lokalu pomieszczeniem piwnicznym o powierzchni użytkowej 18,42 m2 .

-lokal mieszkalny nr 6 o powierzchni użytkowej 53,87 m2 wraz z przynależnym do lokalu pomieszczeniem piwnicznym o powierzchni użytkowej 9,20 m2.

Oba lokale położone są na I piętrze budynku usytuowanego na pozostającej w użytkowaniu wieczystym Poczty Polskiej S.A. nieruchomości. Oba lokale wyposażone są  w instalacje 

techniczne: wodno-kanalizacyjną, elektryczną, c.o. z własnej kotłowni z piecem na olej opałowy, ciepła woda z bojlera elektrycznego.

Charakterystyka nieruchomości: Nieruchomość znajduje się w centralnej części miejscowości. Bezpośrednie otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. 

Bezpośrednio nieruchomość graniczy z jedną z największych przychodni lekarskich w tym mieście. W pobliżu znajdują się: szpital, Sąd Rejonowy, Banki, dworzec PKS, ZUS, Urząd 

Miasta oraz Starostwo Powiatowe i obiekty handlowe. W obrębie nieruchomości znajduje się placówka pocztowa. 

Okres najmu: 3 lata

Wywoławcza stawka czynszu netto:

- lokal mieszkalny nr 5 - 11,12 zł/m2.

- lokal mieszkalny nr 6 - 9,95 zł/m2.

Wadium: Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości:

-1. dla lokalu mieszkalnego nr 5 – 1 473,51 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt trzy złote 51/100 zł)

2. dla lokalu mieszkalnego nr 6 - 1 608,03 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset osiem złotych 03/100 zł)



Szczegółowe informacje na temat przetargu i warunków najmu zostały zawarte w projekcie umowy najmu, z którymi można się zapoznać w siedzibie 

Pionu Infrastruktury, Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Gdańsku, Wydział Zarządzania Nieruchomościami ul. Targ Rakowy 7-8 

80-940 Gdańsk I piętro, pokój nr 109 tel. 502 016 677 w godzinach od 08:00 do 14:00.

Termin i miejsce składania ofert: Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem: „oferta na wynajem lokalu mieszkalnego w m. Lipno 

przy ul. Kościuszki 3/ … (wpisać nr lokalu)” do dnia 07.06.2017 r. pod adres: ul. Chopina 54, 87-800 Włocławek lub złożyć osobiście pod 

wskazany adres, pokój 310.

Wybór ofert odbędzie się: w pokoju nr 310 w budynku przy ul. Chopina 54, 87-800 Włocławek w dniu 08.06.2017 r.:

- dla lokalu nr 5 - o godz. 10:00

- dla lokalu nr 6 – o godz. 10:30

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1. Wniesienie wadium przelewem na rachunek bankowy w Banku Pocztowym S.A. w Bydgoszczy nr konta: 85 1320 0019 0099 0718 2000 0025 w terminie do dnia:

07.06.2017 r, przy czym jako termin wpłaty rozumiany jest termin uznania wpłaty na rachunku Poczty Polskiej S.A. z dopiskiem na przelewie w rubryce

tytułem: „przetarg lokal mieszkalny Lipno ul. Kościuszki 3 -... (podać nr lokalu)”.

2. Okazanie komisji przetargowej oryginału lub kopii wpłaty wadium.

3. Do dnia składania ofert złożenie przez Oferenta podpisanego formularza ofertowego (druk nr 1) oraz dwóch oświadczeń (druk nr 2 i druk nr 3), formularza

zgłoszenia uczestnictwa w przetargu i zaparafowanej umowy najmu.

4. W przypadku osobistego uczestnictwa w konkursie ofert przedłożenie przez uczestników dowodów tożsamości.



Informacje dodatkowe:

Wadium wpłacone przez wyłonionego w przetargu najemcę, ulega zaliczeniu na poczet kaucji, o której mowa w § 8 ust. 1 umowy najmu.

Wadium przepada na rzecz Poczty Polskiej S.A.:

- jeżeli Oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się w wyznaczonym terminie od zawarcia i wprowadzenia w życie umowy najmu,

- jeżeli żaden z oferentów nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej.

Wadium złożone przez innych uczestników przetargu, których oferty nie zostaną przyjęte, podlega zwrotowi na podane konto, bezpośrednio po

dokonaniu wyboru oferty lub unieważnieniu przetargu.

Okres wiązania ofert wynosi 30 dni. Jedna złożona oferta wystarcza do odbycia wyboru oferty. Przedmiotowe lokale mieszkalne na chwilę obecną są

puste.

Bliższe informacje oraz termin oględzin pomieszczeń można uzgodnić w dni powszednie w godz.800 -1400 po uprzednim kontakcie z pracownikiem

merytorycznym Panią Aliną Czerwińską pod nr tel. 504 732 989.

Pomieszczenia można oglądać do dnia 07.06.2017 r.

POCZTA  POLSKA S.A.  ZASTRZEGA  SOBIE  PRAWO  ODSTĄPIENIA  OD  WYBORU  OFERTY  W  KAŻDYM  CZASIE  BEZ 

PODANIA  PRZYCZYN.



Formularz zgłoszenia uczestnictwa w przetargu (dotyczy lokali mieszkalnych)

Dotyczy wynajmu części nieruchomości: Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej ………………m2 usytuowany na I piętrze

w budynku PP SA w miejscowości Lipno przy ulicy Kościuszki 3. Czas trwania umowy najmu – 3 lata.

Dane uczestnika przetargu:

Imię i nazwisko/Firma: …………………………………………………………………………………………………………………………………….……

Adres zamieszkania/Adres Firmy: ……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

Telefon: …………………………………………………………………………………………………………….……………………………….………..……

Adres e-mail:………………………………………………………………………………………………………..……………………………………….……

NIP: (dotyczy podmiotów gospodarczych)………………………………………………………………………………………………………………..….…..

Nr dowodu osobistego:…………………………………………………………………………………………………………………………………..………

Stan cywilny: ………………………………………………………………………………………………………………………………….………….………..

Oświadczenie:

Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z treścią obwieszczenia o przetargu oraz ze stanem technicznym lokalu mieszkalnego a

także z treścią projektu umowy najmu i przyjmuję je bez zastrzeżeń.

•

…………………………

(podpis oferenta)

*niepotrzebne usunąć

•`



Nieruchomości Poczty Polskiej S.A.  

Niniejsza broszura została sporządzona i udostępniona jedynie w celu ogólno informacyjnym i nie

stanowi ze strony Poczty Polskiej S.A. oferty w rozumieniu prawa cywilnego, oświadczenia woli ani

wiedzy, jak również jakiegokolwiek zapewnienia odnośnie nieruchomości, jej stanu lub

poszczególnych treści objętych broszurą.



Nieruchomości Poczty Polskiej S.A.  

Kontakt: 

Alina Czerwińska, administrator obiektu

Dział Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji
Adres: 87-800 Włocławek, ul. Chopina 54,

Telefon: 504-732-989

E-mail: alina.czerwinska@poczta-polska.pl


