
POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM 

-

Kliknij 
i zlokalizuj na 

mapie

Lubiszyn ul. Pocztowa 1  

(gmina  Lubiszyn, powiat gorzowski, województwo lubuskie)

LOKAL MIESZKALNY

Przedmiot wynajmu:

Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 54,74 m2

1)Stawka czynszu: – 7,90 zł/1 m2

Okres wynajmu: 3 lata od podpisana umowy

Tryb wynajmu: przetarg pisemny

Data przetargu: 27.02.2018

Wadium: – 1297,35 zł

Postąpienie: Nie dotyczy



Opis przedmiotu wynajmu:

Lokal mieszkalny usytuowany jest na w części użytkowego poddasza

budynku stanowiącego własność Poczty Polskiej S.A. Składa się z 6

pomieszczeń: pokoju 19,59 m2, pokoju 14,13m2,kuchni 11,01 m2, łazienki z

wc 2,40 m2, przedpokoju 7,61 m2 Stan ogólno-użytkowy dobry..

W lokalu zamontowane są grzejniki płytowe. Stolarka okienna PCV, 

oszklenie pełne. Drzwi wejściowe drewniane w stanie dobrym. Podłogi –

panele, w łazience z wc -– terakota. Otynkowanie ścian i sufitów w stanie 

ogólnym dobrym.

Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną (licznik przypisany do lokalu),

wodno-kanalizacyjną (licznik przypisany do lokalu), centralnego ogrzewania z

kotłowni na opał stały. Koszty zakup opału i czynności palenia ponosi

Najemca Ogólny stan techniczny określić można jako dobry.





Do lokalu przynależy 1 pomieszczenie 

piwniczne o powierzchni 3,60 m2, w którym 

zlokalizowany jest kocioł c.o.

Oraz jedno pomieszczenie w budynku 

gospodarczym o pow. 8.64 m2



Opis nieruchomości:

Miejscowość Lubiszyn

Ulica, nr budynku Pocztowa 1

Powierzchnia budynku, w 

których zlokalizowany jest 

przedmiot wynajmu

139,91m2

Nr działki ewidencyjnej, 

obręb

328

014 LUBISZYN

Księga wieczysta, Sąd 

Rejonowy, Nr Wydziału

Nr GW1G/00014705/7 prowadzona przez Sąd Rejonowy  Wydział Ksiąg Wieczystych  w Gorzowie 

Wlkp.

Stan prawny gruntu Użytkowanie wieczyste



Lokalizacja i dostępność komunikacyjna:

Nieruchomość położona jest we wsi Lubiszyn, obręb 0014 Lubiszyn – przy ul. Pocztowej 1, Lubiszyn to wieś położona w dobrze skomunikowanej części

Polski. Nieruchomość blisko głównej ulicy, W sąsiedztwie znajduje się Urząd Gminy, szkoła podstawowa i kościół parafialny. Wzdłuż ulicy dominuje

zabudowa zwarta. Miejscowość ma połączenie komunikacyjne autobusowe PKS.

Państwo Polska

Województwo lubuskie

Powiat gorzowski

Gmina Lubiszyn

Liczba 

ludności (2006)

6473

Strefa 

numeracyjna

(+48) 95

Kod pocztowy 66-433



• Lokalizacja



Opis nieruchomości:

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem parterowym z użytkowym poddaszem. W budynku znajdują się dwa osobne wejścia : do części usługowej i do

części mieszkalnej Na parterze, z wejściem głównym od strony ulicy, znajduje się filia UP. Od strony podwórza znajduje się wejście służbowe do Filii UP

oraz na klatkę schodową dla lokalu mieszkalnego. Na parterze 2 lokale, w części poddasza jeden lokal mieszkalny. Nieruchomość jest ogrodzona.

Większa część działki zagospodarowana jako ogród.



OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA NAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI 

Wynajmujący: 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 Poznaniu ul. Głogowska 17, 
60-943 Poznań

Miejsce przetargu:

Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w  Poznaniu ogłasza przetarg pisemny na najem lokalu  o 
powierzchni 54,74 m2 w  Lubiszynie, ul. Pocztowa 1, 66-433 Lubiszyn.

Przedmiot najmu: Lokal mieszkalny o powierzchni 54,74 m2

Charakterystyka nieruchomości: Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 54,74 m² usytuowany jest poddasza użytkowego w budynku mieszkalno
- usługowego położonego na nieruchomości gruntowej zabudowanej w miejscowości Lubiszyn ul. Pocztowa 1

Okres najmu: Okres trwania umowy - 3 lata od podpisania umowy

Wywoławcza stawka czynszu netto: - 7,90 zł/m2 (słownie siedem złotych 90/100)

Wadium: – 1297,35 zł (słownie jeden tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych 35/100)

Termin przetargu: 27.02.2018r.



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: 26.02.2018r przy czym jako termin wpłaty rozumiany jest termin uznania wpłaty na rachunku Poczty Polskiej S.A. z dopiskiem na
przelewie w rubryce tytułem: „Przetarg na wynajem lokalu mieszkalnego w Lubiszynie”.

2.Okazanie komisji przetargowej oryginału lub kopii wpłaty wadium.

3.Złożenie przez Oferenta oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem przetargu, projektem umowy najmu i przyjęciu zawartych w w/w
dokumentach warunków bez zastrzeżeń, jak również oświadczenie, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu najmu.

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 uprawnienie do reprezentowania tych osób lub
jednostek w postępowaniu przetargowym.

Informacje dodatkowe:

Wadium wpłacone przez wyłonionego w przetargu najemcę, ulega zaliczeniu na poczet kaucji, o której mowa w § 8 ust. 1 umowy najmu .Pozostałą
do zapłaty kwotę kaucji najemca zobowiązany jest wpłacić na konto Poczty Polskiej S.A. (nazwa Banku – Bank Pocztowy nr 85 1320 0019 0099
0718 2000 0025 w terminie 7 dni od powzięcia informacji o zatwierdzeniu przez Dyrektora Operacyjnego ds. Nieruchomości wyboru oferenta.

Wadium przepada na rzecz Poczty Polskiej S.A.:

1.jeżeli Oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się w wyznaczonym terminie od zawarcia i wprowadzenia w życie umowy najmu,
2.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 powierzchni oraz termin oględzin pomieszczeń można uzgodnić w dni powszednie w godz. 8.00 – 15 00 po uprzednim kontakcie

z pracownikiem merytorycznym Panią Jadwigą Antos, tel kom. 502 016 035

Pomieszczenia/lokal można oglądać do dnia 23.02.2018r.

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 lokali mieszkalnych)

Dotyczy wynajmu części nieruchomości: lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 54,74 m2 usytuowany w budynku PP SA w miejscowości

Lubiszyn ul. Pocztowa 1. Czas trwania umowy najmu – 3 lata od podpisania umowy najmu.

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: 

Monika Twarogal Koordynator Obszaru ds. Nieruchomości w Poznaniu

Dział Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji

Adres: 66-400 Gorzów Wlkp.ul. Jagiellończyka 4,

Telefon: 502-016-0669

e-mail:monikatrwarogal@poczta-polska.pl

Jadwiga Antos

Dział Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji

Adres: 66-400 Gorzów Wlkp./ ul. Jagiellończyka 4,

Telefon: kom. 502 016 035

e-mail: jadwigaantos@poczta-polska.pl


