
POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM 

-

Zdjęcie przedmiotu wynajmu
LOKAL MIESZKALNY

Widawa, Rynek Kościuszki 11

(gmina  Widawa, powiat  łaski, województwo łódzkie)

Przedmiot wynajmu:

Lokal mieszkalny nr 1 położony na I piętrze budynku, o powierzchni użytkowej –

46,74 m2, na który składają się: dwa pokoje, przedpokój,  kuchnia, łazienka i wc,  

lokal wyposażony jest w instalację elektryczną,  wod-kan, c.o. z własnej kotłowni 

olejowej. 

Powierzchnia przynależna do lokalu – piwnica – 3,90 m2.

Stawka czynszu: 

-4,76 zł/m2 (słownie: cztery złote 76/100 groszy za 1 metr kwadratowy netto), 

Okres wynajmu: 72 miesiące - lokal do remontu,

Tryb wynajmu: ustna licytacja,

Miejsce przetargu:  Sieradz ul. Żwirki i Wigury 5, I piętro pokój 102,

Termin  ustnej licytacji: 13.12.2017r. godzina 12:00,

Wadium: 667,44 zł .

Postąpienie: 0,10 zł.



Opis przedmiotu wynajmu:

Oferowany do wynajmu lokal mieszkalny o pow.

46,74 m2 położony na I piętrze budynku usługowo

– mieszkalnym wraz z pomieszczeniem

przynależnym - komórką w piwnicy o powierzchni

użytkowej 3,90m². Budynek stanowi

współwłasność PP S.A. i Orange Polska S.A. i

posadowiony jest na pozostającej w

współużytkowaniu wieczystym Poczty Polskiej

S.A. i Orange Polska S.A. działce, oznaczoną w

ewidencji gruntów numerem 184 położonej w

Widawie Rynek Kościuszki 11, gmina Widawa,

powiat łaski, województwo łódzkie, objętej księgą

wieczystą NR SR1L/00003755/6 prowadzoną

przez Sąd Rejonowy w Łasku.

Najemca lokalu zobowiązany będzie do

wykonania na własny koszt, niezbędnych prac dla

spełnienia wymogów technicznych lokalu

zdatnego do zamieszkania w terminie 3 miesięcy

od dnia zawarcia przedwstępnej umowy najmu.

Pomieszczenia wyposażone są w instalacje:

instalację elektryczną, wod-kan, c.o. z własnej

kotłowni olejowej.



Opis nieruchomości:

Miejscowość Widawa

Ulica, nr budynku Rynek Kościuszki 11

Powierzchnia budynku, w 

których zlokalizowany jest 

przedmiot wynajmu

244,68 m²

Nr działki ewidencyjnej, 

obręb

184 o powierzchni  600m²

Księga wieczysta, Sąd 

Rejonowy

NR SR1L/00003755/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Łasku. 

Stan prawny Budynek stanowi współwłasność PP S.A. i Orange Polska S.A. i posadowiony jest 

na pozostającej w współużytkowaniu wieczystym Poczty Polskiej S.A. i Orange 

Polska S.A. działce.



Lokalizacja i dostępność komunikacyjna:

Nieruchomość budynkowa położona jest w centrum miejscowości Widawa ul. Rynek Kościuszki 11. Nieruchomość znajduje się przy drodze wojewódzkiej

nr 480 Szczerców - Widawa – Sieradz i 481 Wieluń - Widawa – Łask. Sąsiedztwo stanowi Urząd Gminy Widawa, obiekty handlowo-usługowe, oświatowe

oraz sakralne.



Opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny przeznaczony do wynajmu znajduje się na I piętrze w budynku eksploatacyjnym Urzędu Pocztowego Widawa. Jest to budynek o

powierzchni użytkowej 329,58 m2, murowany, podpiwniczony. Rok budowy 1968 . Lokal z osobnym wejściem-klatką schodowa (nie przynależną do

budynku PP S.A i OPL S.A). W budynku oprócz lokalu mieszkalnego znajduje się czynny Urząd Pocztowy oraz pomieszczenia stanowiące pustostan.



OBWIESZCZENIE O WYNAJMIE LOKALU MIESZKALNEGO 

Wynajmujący: POCZTA POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-940 Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 8.
Prowadzący procedurę: Poczta Polska S.A., Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Łodzi Dział Administrowania 

Nieruchomościami i Konserwacji, Al. Kościuszki 5/7, 90-940 Łódź.

Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Łodzi ogłasza przetarg  w formie ustnej licytacji  na najem lokalu 
mieszkalnego położonego w Widawie przy ul. Rynek Kościuszki 11, pod działalność nie kolidującą z działalnością  i wizerunkiem Poczty Polskiej 

S.A. 

Miejsce przetargu: Sieradz ul. Żwirki i Wigury 5, I piętro pokój 102

Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Łodzi, Dział Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji, ogłasza 
przetarg ustny w formie publicznej licytacji na najem lokalu mieszkalnego położonego w Widawie przy ul. Rynek Kościuszki 11 o powierzchni 

46,74 m2.

Przedmiot wynajmu lokal mieszkalny nr 1 położony na I piętrze budynku, o powierzchni użytkowej – 46,74 m2, na który składają się: dwa pokoje, 
przedpokój,  kuchnia, łazienka i wc,  lokal wyposażony jest w instalację elektryczną,  wod-kan, c.o. z własnej kotłowni olejowej. Powierzchnia 

przynależna do lokalu – piwnica – 3,90 m2;

Umowa najmu zostanie zawarta na  czas oznaczony, tj. 6 lat. 

Najemca lokalu zobowiązany będzie do wykonania na własny koszt, niezbędnych prac dla spełnienia wymogów technicznych lokalu zdatnego do 
zamieszkania w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia przedwstępnej umowy najmu.

Wywoławcza stawka za 1 m2 czynszu netto dla lokalu nr 1 wynosi – 4,76 zł/m2: 

Do stawki czynszu Wynajmujący będzie doliczał co miesiąc opłaty eksploatacyjne za: c.o., wodę, ścieki i wywóz odpadów komunalnych. Do opłat 
eksploatacyjnych doliczany będzie należny podatek VAT. Najemca jest zobowiązany do zawarcia indywidualnej umowy z dostawcą energii 

elektrycznej.

Postąpienie: wysokość postąpienia wynosi 0,10 zł

Wadium należy wpłacić w wysokości 667,44 zł 

Termin licytacji ustnej: 13.12.2017r. godzina 12:00



Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. Wniesienie wadium przelewem na rachunek bankowy w Banku Pocztowym S.A nr konta 85 1320 0019 0099 0718 2000 0025 w terminie do dnia 11.12.2017r. przy 
czym jako termin wpłaty rozumiany jest termin uznania wpłaty na rachunku Poczty Polskiej S.A z dopiskiem na przelewie – Wadium – przetarg na wynajem lokalu  
mieszkalnego w Widawie przy ul. Rynek Kościuszki 11.
2. Okazanie oryginału lub kopii wpłaty wadium.
3. Wypełnienie formularza zgłoszenia uczestnictwa w przetargu (na miejscu) zawierającego: dane osobowe, oświadczenie o zapoznaniu się z treścią obwieszczenia o 
przetargu, ze stanem technicznym przedmiotu najmu, z treścią projektu umowy najmu, oświadczenie że akceptuje wszystkie warunki przetargu oraz treść projektu 
umowy.
4. Przed rozpoczęciem  licytacji osoba fizyczna zobowiązana jest do okazania dowodu osobistego. W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z 
małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka na przystąpienie do przetargu z zamiarem najmu części nieruchomości, będącej 
przedmiotem przetargu, ze środków pochodzących z majątku wspólnego, za cenę ustaloną w przetargu.
5. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, osoba reprezentująca biorąca udział w licytacji zobowiązana jest 
do okazania dowodu osobistego oraz odpowiednich dokumentów potwierdzających uprawnienia do reprezentowania tych osób lub jednostek w postępowaniu 
przetargowym. 
6. Wpisanie się na listę obecności.
Informacje dodatkowe:
Wadium wpłacone przez wyłonionego w przetargu najemcę, ulega zaliczeniu na poczet kaucji, która będzie 3-krotnością  wylicytowanego  miesięcznego czynszu 
zgodnie z umową 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.
Żaden z oferentów nie zaoferuje co najmniej ceny wyższej o kwotę postąpienia od stawki 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.
Uczestnicy licytacji zobowiązani są  uwzględniać minimalną kwotę postąpienia. Po trzecim wywołaniu najwyżej oferowanej stawki dalsze postąpienia nie zostaną 
przyjęte. Przetarg zostanie rozstrzygnięty na korzyść oferenta, który zaoferuje najwyższą stawkę czynszu netto. Wyłoniony Najemca ma obowiązek złożenia 
oświadczenia notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 4 Kodeksu postępowania cywilnego wydania przedmiotu najmu w dniu zakończenia 
umowy.
Lokal można oglądać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem Panią Jolantą Łatkowską tel. 43 827-81-08 od poniedziałku do piątku w godzinach od 
08:00 do 14:00. Pomieszczenia można oglądać do dnia 08.12.2017r
Ze szczegółowymi informacjami na temat przetargu i warunków najmu oraz   projektem umowy najmu można zapoznać się w siedzibie Działu Administrowania 
Nieruchomościami i Konserwacji w Sieradzu ul. Żwirki i Wigury 5, pokój nr 109 tel. 43 827-81-08 od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 14:00.

Okres związania ofertą wynosi 60 dni. Jedna złożona oferta i zaoferowanie stawki czynszu nie niższej od stawki wywoławczej wystarcza do przeprowadzenia 
procedury.

POCZTA POLSKA S.A. ZASTRZEGA SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA PROCEDURY W KAŻDYM CZASIE BEZ PODANIA PRZYCZYN I PONOSZENIA SKUTKÓW PRAWNYCH I 
FINANSOWYCH Z TEGO TYTUŁU.



Nieruchomości Poczty Polskiej S.A.  

Kontakt: 

Łatkowska Jolanta

Dział Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji

Adres: Sieradz ul. Żwirki i Wigury 5

Telefon: 43 827-81-08

E-mail: jolanta.latkowska@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.


