
POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM 

-

Kliknij 
i zlokalizuj na 

mapie

LOKALE MIESZKALNE
MŁYNARY UL. 1 MAJA 8.

(gmina Młynary, powiat elbląski, województwo warmińsko-mazurskie)

Przedmiot wynajmu:

1. Lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 77,77 m2

2. Lokal mieszkalny nr 3 o powierzchni użytkowej 67,32 m2

Wysokość wywoławczej stawki czynszu:

1. lokal mieszkalny nr 2 – 8,20 netto PLN/m2 miesięcznie.

2. Lokal mieszkalny nr 3 - 7,40 netto PLN/m2 miesięcznie.

Okres wynajmu: 3 lata

Tryb wynajmu: konkurs ofert.

Wadium :

Nie dotyczy

Data przetargu: 27 lipca 2018 r. godzina 1130

Wysokość postąpienia: nie dotyczy

• Zdjęcie przedmiotu wynajmu



Opis przedmiotu wynajmu:

Lokal mieszkalny nr 2 

- składający się z kuchni, łazienki korytarza i 3 pokoi  - stan techniczny lokalu dobry, 

o powierzchni 77,77 m2, wraz z pomieszczeniem przynależnym w piwnicy o 

powierzchni 14,47 m2 zlokalizowany na I piętrze budynku w miejscowości Młynary 

przy ul. 1 Maja 8. Wyposażenie lokalu stanowi instalacja elektryczna, centralnego 

ogrzewania oraz wodno-kanalizacyjna. Niezależnie od czynszu, najemca lokalu 

mieszkalnego będzie uiszczał opłaty za media, stanowiące zwrot ponoszonych 

przez wynajmującego kosztów, obejmujące: centralne ogrzewanie, wodę, ścieki, 

wywozu nieczystości stałych oraz koszty zużycia energii elektrycznej. Koszty  

zużycia energii elektrycznej  i wywozu nieczystości będą pokrywane przez najemcę 

w oparciu o odrębną umowy, zawartą z zakładem energetycznym (licznik poboru 

prądu zdemontowany) . Za wywóz nieczystości stałych, na podstawie złożonej do 

UG Deklaracji.

• Pokój

• Kuchnia

Łazienka

• Pokój



Opis przedmiotu wynajmu:

Lokal mieszkalny nr 3 

–składający się z kuchni, łazienki korytarza, pomieszczenia gospodarczego,  2 

pokoi oraz trzeciego pokoju znajdującego się na piętrze - stan techniczny lokalu 

dostateczny, o powierzchni 67,32 m2, wraz z pomieszczeniem przynależnym w 

piwnicy o powierzchni 16,04 m2 zlokalizowany jest na I piętrze i poddaszu . 

Wyposażenie lokalu stanowi instalacja elektryczna, centralnego ogrzewania oraz 

wodno-kanalizacyjna. Niezależnie od czynszu, najemca lokalu mieszkalnego będzie 

uiszczał opłaty za media, stanowiące zwrot ponoszonych przez wynajmującego 

kosztów, obejmujące: centralne ogrzewanie, wodę, ścieki, wywozu nieczystości 

stałych oraz koszty zużycia energii elektrycznej. Koszty  zużycia energii 

elektrycznej  i wywozu nieczystości będą pokrywane przez najemcę w oparciu o 

odrębną umowy, zawartą z zakładem energetycznym (licznik poboru prądu 

zdemontowany) . Za wywóz nieczystości stałych, na podstawie złożonej do UG 

Deklaracji.

Łazienka oraz kuchnia 

• Wejście do mieszkania

• Mieszkanie:



Opis nieruchomości:

Miejscowość Młynary

Ulica, nr budynku 1 maja 8

Powierzchnia budynku, w 

których zlokalizowany jest 

przedmiot wynajmu

425,37 m²

Nr działki ewidencyjnej, 

obręb

95/1

Księga wieczysta, Sąd 

Rejonowy, Nr Wydziału

EL1B/00008276/1 Sąd Rejonowy w Braniewie V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Stan prawny gruntu Użytkowanie wieczyste Poczty Polskiej S.A.



Lokalizacja i dostępność komunikacyjna:

Nieruchomość położona jest niedaleko centrum miasta. W pobliżu znajduje się min. mini Market oraz agencja banku PKO BP.

Dogodny dojazd do miasta zapewniają drogi wojewódzkie nr 505 do Pasłęka oraz nr 509 w stronę Elbląga.



Opis nieruchomości:

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem głównym usługowo - mieszkalnym oraz budynkiem garażowym.



OBWIESZCZENIE O KONKURSIE OFERT NA NAJEM 2 LOKALI MIESZKALNYCH zlokalizowanych 
w budynku Poczty Polskiej S.A w miejscowości Młynary przy ul. 1 Maja 8. 

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, Wydział Zarządzania Nieruchomościami ul. 11 listopada 3, 11-200 Bartoszyce, pokój nr 213.

Charakterystyka lokali mieszkalnych:

1- lokal mieszkalny nr 2 - składający się z kuchni, łazienki korytarza i 3 pokoi  - stan techniczny lokalu dobry, o powierzchni 77,77 m2, wraz z pomieszczeniem przynależnym w 

piwnicy o powierzchni 14,47 m2 zlokalizowany jest na I piętrze budynku. 

2- lokal mieszkalny nr 3 –składający się z kuchni, łazienki korytarza, pomieszczenia gospodarczego,  2 pokoi oraz trzeciego pokoju znajdującego się na piętrze - stan 

techniczny lokalu dostateczny, o powierzchni 67,32 m2, wraz z pomieszczeniem przynależnym w piwnicy o powierzchni 16,04 m2 zlokalizowany jest na I piętrze i poddaszu .

Wyposażenie lokali stanowi instalacja elektryczna, centralnego ogrzewania, a także wodno-kanalizacyjna. Niezależnie od czynszu, najemca lokalu mieszkalnego będzie uiszczał 

opłaty za media, stanowiące zwrot ponoszonych przez wynajmującego kosztów, obejmujące: centralne ogrzewanie, wodę, ścieki, wywozu nieczystości stałych oraz koszty 

zużycia energii elektrycznej. Koszty  zużycia energii elektrycznej  i wywozu nieczystości będą pokrywane przez najemcę w oparciu o odrębną umowy, zawartą z zakładem 

energetycznym (licznik poboru prądu zdemontowany) . Za wywóz nieczystości stałych, na podstawie złożonej do UG Deklaracji. 

Termin obowiązywania umowy najmu: 36 miesięcy.

Wysokość wywoławczej stawki czynszu:

•dla lokalu mieszkalnego nr 2  - 8,20 zł/m²/ m-c netto , 

•dla lokalu mieszkalnego nr 3  - 7,40zł/m2/m-c netto.

Otwarcie ofert odbędzie się w budynku Poczty Polskiej S.A., przy ul. 11 listopada 3, 11-200 Bartoszyce w pokoju nr 213 w dniu 27.07.2018 r. o godz. 1130. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu pisemnego jest:

1.Złożenie formularza uczestnictwa  w przetargu pisemnym oraz złożenie pisemnego Oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji stanu technicznego przedmiotu przetargu oraz 

warunkami najmu tj. treścią projektu umowy najmu. 

1.Złożenie pisemnej oferty osobiście lub listownie do dnia 13 czerwca 2018 r. do godziny 1300 na adres wskazany do składania pisemnych ofert w zamkniętej kopercie, w sposób

uniemożliwiający zapoznanie się ze złożoną ofertą przed jej otwarciem, z dopiskiem „PI Białystok – przetarg pisemny na najem lokalu mieszkalnego nr 2 lub 3 o powierzchni

użytkowej ……….m2 w miejscowości Młynary”.



Z projektem umowy najmu można się zapoznać w siedzibach Pionu Infrastruktury w Bartoszycach przy ul. 11 listopada 3, pokój nr 213 tel. 89 766 23 87 lub w Ostródzie przy ul.  

Mickiewicza 15, budynek A, pokój nr 117, tel. 89 646 32 24. w godzinach od 800 do 1400.

Termin i miejsce składania pisemnych ofert: 

Oferty w zaklejonych kopertach z napisem na kopercie: „Konkurs ofert wynajem  lokal mieszkalny nr 2 lub 3– Młynary ul. 1 Maja 8 ”. należy składać do dnia 26.07.2018 r.  

do godz. 1300 osobiście lub drogą pocztową na adres: 

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

Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Do odbycia konkursu ofert 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: 

89-646-31-76 lub komórkowym 502 - 018 – 483.

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

PRAWNYCH I FINANSOWYCH Z TEGO 



Formularz zgłoszenia uczestnictwa w przetargu 

Dotyczy wynajmu części nieruchomości: Lokal mieszkalny nr …… o powierzchni użytkowej............. m2 usytuowany na.................. w

budynku PP SA w miejscowości Młynary przy ul. 1 Maja 8. Czas trwania umowy najmu – 3 lata.

Dane uczestnika przetargu:

Imię i nazwisko/Firma przedsiębiorcy *: ……………………………………………………………………………………………………………………

Adres zamieszkania / siedziba, adres przedsiębiorcy* : ………………………………………………………………………………………………

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

Adres do korespondencji:……………………………………………………………………………………………………………………………………….

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

Adres e-mail:………………………………………………………………………………………………………..……………………………………….……

NIP*: (dotyczy przedsiębiorców)………………………………………………………………………………………………………………..….……………..

PESEL* : ( dotyczy osób fizycznych)

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.

…………………………

(data i podpis oferenta)

*niepotrzebne usunąć



OŚWIADCZENIE OFERENTA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji procesu przetargowego na najem lokalu mieszkalnego będącego 

własnością Poczty Polskiej S.A.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poczta Polska S.A. z siedzibą przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.

2. Kontakt z inspektorem danych osobowych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, 

adres e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: realizacji procesu przetargowego. na najem lokalu mieszkalnego będącego 

własnością Poczty Polskiej S.A. na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO.

4 Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują następujące dane:

imię nazwisko, PESEL,adres zamieszkania, adres do korespondencji.numer telefonu*adres poczty elektronicznej*

* wariantowo

5  Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego w związku z realizacją usługi przez podmiot przetwarzający

(rozwiązania chmurowe), na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Osobie, której dane

dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania kopii tych danych.

6 Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Umowy, a także przez okres przedawnienia roszczeń z Umowy .

7 Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem. 

8 Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9 Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w przetargu Poczty Polskiej S.A.

......................................................

( 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

Iwona Jabłońska administrator obiektu

Dział Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji

Adres: 14-100 Ostróda, ul. Mickiewicza 15

Telefon: 89-646-31-76 

kom. 502-018-483

E-mail: Iwona.Jablonska@poczta-polska.pl


