
POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM 

-

Kliknij 
i zlokalizuj na 

mapie

• Zdjęcie budynku Poczty Polskiej S.A. w miejscowości Dąbrowa Białostocka ul. Plac 
Kościuszki 5LOKALE MIESZKALNE

Dąbrowa Białostocka ul. Plac Kościuszki 5
(gmina Dąbrowa Białostocka, powiat sokólski, woj. podlaskie)

Przedmiot wynajmu:

Lokal mieszkalny Nr 1 o powierzchni użytkowej 57,15 m² położony na I

piętrze,

Lokal mieszkalny Nr 2 o powierzchni użytkowej 55,36 m² położony na I

piętrze,

Stawka czynszu:

Lokal Nr 1 i Nr 2 - 8,23 zł netto miesięcznie za 1m2 powierzchni użytkowej 

Okres wynajmu: 3 lata

Tryb wynajmu: przetarg pisemny.

Data przetargu: 30 maj 2017 roku, godzina 1100

Wadium: 

Lokal Nr 1 - 1 411,02 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta jedenaście

złotych dwa groszy )

Lokal Nr 2 - 1 366,83 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta sześćdziesiąt sześć

złotych  osiemdziesiąt trzy groszy )

Postąpienie: nie dotyczy



Opis przedmiotu wynajmu:

Lokal mieszkalny Nr 1 o powierzchni użytkowej 57,15 m2 składa się z 3 pokoi,

kuchni, przedpokoju, łazienki, wc i wiatrołapu

Do lokalu przynależy pomieszczenie w piwnicy o powierzchni użytkowej 10,60 m2

Lokal mieszkalny Nr 2 o powierzchni użytkowej 55,36 m2 składa się z 3 pokoi,

kuchni, przedpokoju, łazienki, wc i wiatrołapu

Do lokalu przynależy pomieszczenie w piwnicy o powierzchni użytkowej 10,38 m2 .

Lokale usytuowane są na I piętrze budynku stanowiącego własność Poczty Polskiej S.A.

Lokale wyposażone są w instalacje: elektryczną, centralnego ogrzewania i

wodno-kanalizacyjną.

Niezależnie od czynszu Najemca będzie ponosił opłaty za dostawę: energii

cieplnej, wody zimnej, odprowadzania ścieków.

Opłaty za energię elektryczną oraz opłaty za wywóz nieczystości stałych.

Najemca uiszczać będzie na podstawie umów zawartych odrębnie z

dostawcami tych usług.

Lokal Nr 1  - Kuchnia

Lokal Nr 1 - Łazienka• Lokal Nr 1 - Pokoje                                                       



Przedmiot wynajmu: 

Lokal nr 2



Miejscowość Dąbrowa Białostocka

Ulica, nr budynku Plac Tadeusza Kościuszki 5

Powierzchnia budynku, w 

których zlokalizowany jest 

przedmiot wynajmu

604,36 m² - budynek biurowy

68,40 - budynek gospodarczy

Nr działki ewidencyjnej, 

obręb

268/5, obręb 1  Dąbrowa Białostocka

Księga wieczysta, Sąd 

Rejonowy

BI1S/00003773/4  Sąd Rejonowy w Sokółce,  IV Wydział Ksiąg Wieczystych

Stan prawny Właścicielem gruntu jest Skarb Państwa, a użytkownikiem wieczystym gruntu jest 

Poczta Polska S.A., budynki stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności 

Poczty Polskiej S.A.

Opis nieruchomości:



Lokalizacja i dostępność komunikacyjna:
Nieruchomość położona jest w centrum miejscowości miejsko-wiejskiej. W pobliżu znajdują się: sklepy, stacja paliw, Urząd Miejski, Szpital, Bank PKO BP,

Liceum Ogólnokształcące. Miejscowość położona nad Kropiwną (lewy dopływ Biebrzy), ew otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Położona w

urozmaiconym krajobrazowo paśmie wzgórz morenowych.



Opis nieruchomości:
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem eksploatacyjno-mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym



OBWIESZCZENIE O  PRZETARGU NA NAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

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

Prowadzący przetarg: Poczta Polska S.A., Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Białymstoku, ul. Kolejowa 26, 15-959 Białystok.

Miejsce przetargu: 16-400 Suwałki, ul. Pułaskiego 52, II piętro pokój nr 301.

Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Białymstoku ogłasza przetarg pisemny na:

Najem lokali mieszkalnych usytuowanych na I piętrze budynku eksploatacyjno-mieszkalnego położonego w miejscowości Dąbrowa Białostocka przy ul.

Plac Kościuszki 5.

Okres trwania umowy – 3 lata.

Charakterystyka nieruchomości: Nieruchomość położona jest w centrum miejscowości miejsko-wiejskiej Dąbrowa Białostocka.  W pobliżu znajdują się obiekty:

administracji publicznej, handlowo-usługowe, budynki mieszkalne. Na parterze mieści się Placówka Pocztowa.

Przedmiot najmu: 

- Lokal mieszkalny Nr 1 o łącznej powierzchni użytkowej – 57,15 m2,  składający się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, wc i wiatrołapu.  

Do lokalu przynależy pomieszczenie w piwnicy o powierzchni użytkowej 10,60 m2, 

- Lokal mieszkalny Nr 1 o łącznej powierzchni użytkowej – 55,36 m2,  składający się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, wc i wiatrołapu.  

Do lokalu przynależy pomieszczenie w piwnicy o powierzchni użytkowej 10,38 m2,   

Wywoławcza stawka czynszu netto wynosi: 

- Lokal nr 1 - 8,23 PLN/m2 miesięcznie,

- Lokal nr 2 - 8,23 PLN/m2 miesięcznie,

Stawka czynszu nie obejmuje opłat za dostawę: energii elektrycznej, energii cieplnej, wody zimnej, odprowadzania ścieków, opłat z tytułu wywozu nieczystości stałych.

Wadium: 

- Lokal Nr 1  - 1 411,02   PLN (słownie: jeden tysiąc czterysta jedenaście złotych dwa groszy) 

- Lokal Nr 2  - 1 366,83   PLN (słownie: jeden tysiąc trzysta sześćdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt trzy groszy) 

Szczegółowe informacje na temat warunków najmu zostały zawarte w projekcie umowy najmu z którym można się zapoznać siedzibie Pionu Infrastruktury w

Suwałkach przy ul. Pułaskiego 52, pokój nr 307 tel. (87) 621 53 31, pokój nr 306 tel. (87) 565 04 66  kom: 516 178 395 w godz inach od 800 do 1400



Termin i miejsce składania ofert: 

Ofertę w zaklejonej kopercie z napisem na kopercie „ Wynajem lokalu mieszkalnego Nr........ w Dąbrowie Białostockiej ul. Plac Kościuszki 5” należy składać do

dnia 29.05.2017 r. osobiście lub drogą pocztową na adres: Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury, Wydział Zarządzania Nieruchomościami ul. Pułaskiego 52, 

16-400 Suwałki, pokój nr 307 lub nr 306.

Termin przeprowadzenia przetargu:  30.05.2017 r.  godzina 1100.

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: 

26.05.2017 r. przy czym jako termin wpłaty rozumiany jest termin uznania wpłaty na rachunku Poczty Polskiej S.A. z dopiskiem na przelewie w rubryce tytułem „PI 

Białystok wadium w przetargu na najem lokalu mieszkalnego Nr …... w Dąbrowie Białostockiej ul. Plac Kościuszki 5”. 

2. Złożenie oferty wraz załącznikami:

- oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu, ze stanem technicznym lokalu m ieszkalnego przeznaczonego do

wynajmu, z treścią projektu umowy i przyjęciu je bez zastrzeżeń (dokumenty do pobrania u osób wskazanych do kontaktu),

- czytelna kserokopia dowodu osobistego,

- potwierdzenie wpłaty wadium (oryginał lub kopia ).

Informacje dodatkowe:

Wadium wpłacone przez  wyłonionego w przetargu najemcę, ulega zaliczeniu na poczet kaucji, która będzie stanowić 3-krotność miesięcznego czynszu.

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 na jmu

- 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 60 dni.  Jedna złożona oferta wystarcza do odbycia przetargu.

Informacje na temat stanu technicznego lokalu oraz termin oględzin można uzgodnić w dni powszednie w godz. od 800 do 1400 tel. (87) 565 04 66,

kom: 516 178 395  lub (87) 565 03 91. Pomieszczenia można oglądać do dnia 29.05.2017 r. 

POCZTA POLSKA S.A. ZASTRZEGA SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA  PRZETARGU W KAŻDYM CZASIE BEZ PODANIA PRZYCZYN I PONOSZENIA SKUTKÓW 

PRAWNYCH I FINANSOWYCH Z TEGO TYTUŁU.



Formularz zgłoszenia uczestnictwa w przetargu 

Dotyczy wynajmu części nieruchomości: Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej …....... m2 usytuowany na I piętrze w budynku PP SA w miejscowości

Dąbrowa Białostocka przy ul. Plac Kościuszki 5. 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:

Krystyna Moroz 

Wydział Zarządzania Nieruchomościami

Adres: ul. Pułaskiego 52, 16-400 Suwałki

Telefon: (87) 621 53 31

E-mail: krystyna.moroz@poczta-polska.pl

Andrzej Borkowski - administrator obiektu

Dział Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji

Adres: ul. Pułaskiego 52, 16-400 Suwałki

Telefon: (87) 565 04 66, kom. 516 178 395

E-mail: andrzej.borkowski@poczta-polska.pl


