
POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM 

-

Kliknij 
i zlokalizuj na 

mapie

DZIERŻAWA GRUNTU

LELKOWO NR 23.
(gmina Lelkowo, powiat braniewski województwo warmińsko-mazurskie)

Przedmiot dzierżawy:

Dzierżawa gruntu o powierzchni 800 m2, pozostającego w użytkowaniu wieczystym

Poczty Polskiej S.A. stanowiący część działki oznaczonej nr geodezyjnym 147

Wysokość wywoławczej stawki czynszu:

Dla gruntu– 0,40 netto PLN/m2 miesięcznie.

Okres dzierżawy:

Czas nieoznaczony

Tryb wynajmu: przetarg pismeny- konkurs ofert.

Wadium :

Nie jest wymagane.

Data przetargu

20 października 2017r. godzina 1145

Wysokość postąpienia: nie dotyczy

• Zdjęcie przedmiotu dzierżawy



Opis przedmiotu wynajmu:

Dzierżawa gruntu

–Dzierżawa gruntu o powierzchni 800 m2, pozostającego w użytkowaniu wieczystym Poczty Polskiej S.A. stanowiący część działki oznaczonej nr geodezyjnym 147 



Opis nieruchomości:

Miejscowość Lelkowo

Ulica, nr budynku 23

Powierzchnia budynku, w 

których zlokalizowany jest 

przedmiot wynajmu

1 600 m²

Nr działki ewidencyjnej, 

obręb

147

Księga wieczysta, Sąd Rejonowy, 

Nr Wydziału

EL1B/00001977/6 Sąd Rejonowy w Braniewie V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Stan prawny gruntu Użytkowanie wieczyste Poczty Polskiej S.A.



Lokalizacja i dostępność komunikacyjna:

Nieruchomość położona jest na obrzeżach miejscowości Lelkowo. W pobliżu znajduje się min Cerkiew Parafialna. sklep ogólnospożywczy. Gmina Lelkowo

Jest to gmina typowo rolnicza, której walory przyrodnicze przyczyniają się do rozwoju turystyki oraz agroturystyki. Gmina Lelkowo jest gminą o największym

udziale osób narodowości ukraińskiej w ogóle mieszkańców (18,52%) spośród wszystkich polskich gmin.



Opis nieruchomości:
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalno - biurowym oraz dwoma budynkami gospodarczymi.



OBWIESZCZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ GRUNTU 
zlokalizowanego w  miejscowości Lelkowo nr 23. 

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 składania pisemnych ofert: Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury, ul. 11 listopada 3, 11-200 Bartoszyce, pokój nr 213.  

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.

Charakterystyka gruntu: 

1 Dzierżawa gruntu o powierzchni 800 m2, pozostającego w użytkowaniu wieczystym Poczty Polskiej S.A. stanowiący część działki oznaczonej nr geodezyjnym 147 

Termin obowiązywania umowy dzierżawy: czas nieoznaczony.

Wywoławcza stawka czynszu dzierżawnego netto wynosi: 0,40 PLN za 1m2 miesięcznie. 

Stawka czynszu dzierżawnego  zawiera: podatek od nieruchomości i opłatę za wieczyste użytkowanie gruntu. Stawka czynszu dzierżawnego nie zawiera podatku VAT.

Warunkiem przystąpienia do przetargu pisemnego w formie konkursu ofert jest:

1. Złożenie przez Oferenta pisemnej oferty zawierającej: nazwę i adres oferenta,  wskazanie przedmiotu dzierżawy wraz z powierzchnią, cenę netto za dzierżawę 1m2

powierzchni miesięcznie, podpis oferenta. Oferta powinna być w zamkniętej kopercie, na której należy napisać „PI Białystok przetarg dzierżawa gruntu Lelkowo nr 23”.

2. Złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z projektem umowy najmu i przyjęciu zawartych w nim warunków bez zastrzeżeń, jak również oświadczenia, że zapoznał się ze 

stanem przedmiotu dzierżawy.

3. W przypadku podmiotów gospodarczych mających siedzibę w kraju: przedłożenie dokumentów rejestrowych firmy tj. aktualny, nie starszy niż 30 dni, wydruk z Centralnej

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego oraz kompletu dokumentów upoważniających do reprezentowania podmiotu w 

przetargu (pełnomocnictwo z poświadczonym notarialnie podpisem mocodawcy), o ile nie wynika to z przedkładanych dokumentów rejestrowych, kopie decyzji o nadaniu 

numeru identyfikacji podatkowej NIP, kopię zaświadczenia o nadaniu numeru statystycznego REGON.

Termin i miejsce składania i otwarcia ofert: Oferty w zaklejonych kopertach z napisem na kopercie: „Wynajem – Lelkowo – dzierżawa gruntu ”. należy składać do dnia 19

października 2017 r. do godz. 14.30 osobiście lub drogą pocztową na adres: Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury, Wydział Zarządzania Nieruchomościami ul. 11 listopada 3,

11-200 Bartoszyce, pokój nr 213. Otwarcie ofert odbędzie się w pokoju nr 213 w budynku przy ul. 11 listopada 3, 11-200 Bartoszyce w dniu 20 października 2017 r. o godz. 

11:45.

Okres związania ofertą wynosi 60 dni. Do odbycia przetargu i wyłonienia najemcy wystarczy jedna złożona oferta i zaoferowanie stawki czynszu nie niższej od stawki 

wywoławczej.

Bliższe informacje na temat stanu  technicznego lokalu oraz termin oględzin można uzgodnić w dni powszednie od godz. 730 – 1430 z administratorem obiektu pod nr telefonu: 

89 762 58 90 lub komórkowy 501 - 296 – 026

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 PROCEDURZE WYŁONIENIA NAJEMCY

Dotyczy dzierżawy gruntu o powierzchni użytkowej 800 m2 w miejscowości Lelkowo nr 23 ,na czas nieoznaczony.

Dane uczestnika:

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

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

Adres zamieszkania/Adres Firmy:

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

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

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

Adres e-mailowy……………………………………………………………………………………………….……………………………………

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

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

Oświadczenie:

1. Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem ze z treścią obwieszczenia o przetargu oraz ze stanem technicznym powierzchni przeznaczonej do 

dzierżawy , a także z treścią projektu umowy dzierżawy i przyjmuję je bez zastrzeżeń.

2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji procesu wynajmowania, wydzierżawiania

lub użyczania nieruchomości Poczty Polskiej S.A. o funkcji użytkowej.

3. Przyjmuje do wiadomości że:

a) Administratorem danych osobowych jest Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 00-940, przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8.

b) Dane osobowe będą przetwarzane przez PP S.A. w celu realizacji procesu wynajmowania, wydzierżawiania lub użyczenia nieruchomości

Poczty Polskiej S.A. o funkcji użytkowej,

c) Poczta Polska S.A. zapewnia osobom, których dane dotyczą prawo wglądu do swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

d) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji procesu, o którym mowa w lit. b.

………………………………

(data i podpis oferenta)



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: 

Krzysztof Kalisz 

Wydział Zarządzania Nieruchomościami

Adres: ul. 11 listopada 3,11-200 Bartoszyce

Telefon: 0-89-766-23-87

kom. 502-019-735

E-mail: krzysztof.kalisz@poczta-polska.pl

Marek Janukowicz

Dział Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji

Adres: 11-200 Bartoszyce, ul. 11 listopada 3

Telefon: 89 762 58 90

kom. 501 - 296 – 026

E-mail: krzysztof.szajkowski@poczta-polska.pl


