
POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM 

-

Kliknij 
i zlokalizuj na 

mapie

POMIESZCZENIA UŻYTKOWE NA PIĘTRZE

PUŁAWY UL. LUBELSKA 3 
(gmina Puławy M., powiat m. Puławy, województwo lubelskie) 

Przedmiot wynajmu:

Powierzchnię do wynajmu stanowią pomieszczenia biurowe

położone na piętrze, o łącznej powierzchni 197,81 m2. na

którą składa się z 11 pomieszczeń : nr 2.5 -11,42 m2, 2.6

– 24,87 m2, 2.10 – 12,17 m2, 2.11-12,35 m2, 2.12 -12,20

m2, 2.13 – 23,81 m2, 2.14 – 11,05 m2, 2.15-50,14 m2, 2.21-

12,76 m2, 2.23-13,51 m2, 2.24 – 13,53 m2.

Stawka wywoławcza czynszu:

Wywoławcza stawka czynszu netto wynosi 24,00 zł/m2,

Tryb wynajmu:

negocjacje cenowe



Prowadzący negocjacje:

Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie, ul. Wacława Moritza 2, 20-900 Lublin.

Osoby zainteresowane najmem prosimy o kontakt z administratorem nieruchomości pod numerem telefonu 81 710 63 30

lub 504 734 491.

Podpisaniem umowy najmu uzależnione jest od wpłaty przez Najemcę kaucji zabezpieczającej w wysokości 2-krotnego

miesięcznego czynszu.

W przypadku gdy wartość przedmiotu umowy przekroczy kwotę 20 000 euro, po zawarciu umowy a przed protokolarnym

przekazaniem przedmiotu umowy Najemca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia notarialnego o poddaniu się egzekucji

w trybie art. 777 k.c.



Opis przedmiotu wynajmu:

Budynek biurowo-usługowy, w którym mieszczą się pomieszczenia biurowe, usługowe i gospodarcze posiada dwie kondygnacje. Przeznaczone do wynajmu 

pomieszczenia biurowe znajdują się na piętrze.

Oprócz czynszu Najemca będzie ponosił koszty za media z tytułu:

- zużycia energii elektrycznej - ryczałt

- centralnego ogrzewania – proporcjonalnie do zajmowanej kubatury,

- dostawa wody – ryczałt,

- odprowadzanie ścieków – ryczałt,

- wywóz nieczystości stałych – ryczałt.





Opis nieruchomości:

Miejscowość 

Puławy

Ulica, nr budynku

ul. Lubelska 3

Powierzchnia budynków, w 

których zlokalizowany jest 

przedmiot wynajmu

Budynek eksploatacyjno –biurowy o powierzchni 1869,88 m2

Nr działki ewidencyjnej, 

obręb Działka nr 2567 o powierzchni 3826 m2, 

Księga wieczysta, Sąd 

Rejonowy, Nr Wydziału

LU1P/00047673/4 

prowadzona przez Sąd Rejonowy w Puławach, 

V Wydział Ksiąg Wieczystych

Stan prawny gruntu

Użytkowanie wieczyste



Lokalizacja i dostępność komunikacyjna:

Nieruchomość położona jest w Puławach przy ul. Lubelskiej 3 – w ścisłym centrum miasta. Z prawej strony budynek graniczy z budynkiem biurowym

Orange, w bliskim sąsiedztwie znajduje się Urząd Miasta, z lewej strony znajduje się hotel Izabela, z tyłu budynku jest mały park miejski i Sąd Rejonowy.

Dojazd od strony południowej ul. Lubelską.



Opis nieruchomości:

Nieruchomość jest ogrodzona, w budynku znajduje się Poczta Główna , Mikrooddział Banku Pocztowego i pomieszczenia biurowe. Podwórko wewnętrzne

wykorzystywane jest do celów służbowych jako dojazd do rampy i parking dla samochodów służbowych.

Rysunek przedstawia rzut pomieszczeń przeznaczonych do wynajmu.



Nieruchomości Poczty Polskiej S.A.  

Kontakt: 

Imię i nazwisko pracownika/administratora:  Iwona Grzelak

Nazwa działu: Dział  Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji

Adres: Lublin, ul. W. Moritza 2

Telefon: 81 710 63 30,  504 734 491

e-mail: iwona.grzelak@poczta-polska.pl



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.


