
POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM 
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i zlokalizuj na 

mapie

• Zdjęcie przedmiotu  wynajmu
Gdynia, ul. Chylońska 124/3

(woj. pomorskie)

Lokal  mieszkalny

Przedmiot wynajmu:

Przedmiotem wynajmu jest lokal mieszkalny położony na II piętrze

budynku biurowego, o powierzchni użytkowej 61,97 m2, składający się z

3 pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju. Do lokalu przynależy piwnica

o pow. użytkowej 9,69 m2.

Stawka czynszu: 19,63 zł /m2

Okres wynajmu: 3 lata

Tryb wynajmu: konkurs ofert

Data przetargu: 15.01.2019 r

Wadium: brak



Opis przedmiotu wynajmu:

Lokal mieszkalny usytuowany jest na II piętrze budynku biurowego

stanowiącego własność Poczty Polskiej S.A. o łącznej powierzchni

użytkowej 61,97 m², w tym powierzchni pokoi 37,92 m² (1 pokój 11,38 m²,

2 pokój 6,35 m², 3 pokój 20,19 m²), kuchni 10,55 m², łazienki 4,18 m2,

toalety 1,44 m², korytarza 7,88 m2 .

Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, centralnego ogrzewania,

wodno-kanalizacyjną.

Lokal mieszkalny po generalnym remoncie. Okna PCV.

Pokoje, korytarz kuchnia – na podłodze panele, ściany malowane farbą

emulsyjną, w zależności od funkcji pomieszczeń w części glazura.

Łazienka z oknem, osobna toaleta z oknem, ściany w części pokryte

glazurą , w części malowane farbą emulsyjną. Na podłogach terakota.

Niezależnie od czynszu Najemca będzie ponosił opłaty związane z

eksploatacją pomieszczeń za centralne ogrzewanie, dostarczenie wody
zimnej, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości stałych.



Opis nieruchomości:

Miejscowość 
Gdynia 

Ulica, nr budynku
ul. Chylońska 124/3

Powierzchnia budynku, w 

których zlokalizowany jest 

przedmiot wynajmu

868,17 m²

Nr działki ewidencyjnej, 

obręb
522, Gdynia

Księga wieczysta, Sąd 

Rejonowy, Nr Wydziału
GD1Y/00047374/1, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Gdyni, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Stan prawny gruntu

Budynek stanowi własność Poczty Polskiej S.A., działka gruntu w użytkowaniu wieczystym.



Lokalizacja i dostępność komunikacyjna:

Nieruchomość położona jest w m. Gdynia przy ul. Chylońskiej w dzielnicy Chylonia, w pobliżu przystanku Szybkiej Kolei Miejskiej. Jest to największa pod

względem liczby mieszkańców dzielnica Gdyni. Charakteryzuje się zróżnicowaną zabudową, która stanowią bloki mieszkalne i domy jednorodzinne (na

południowy zachód od magistrali kolejowej Trójmiasta) oraz tereny przemysłowe i kolejowe (na północny wschód od torów). Centrum dzielnicy

zlokalizowane jest w rejonie skrzyżowań ul. Kartuskiej z ul. Morską i Chylońską. W obrębie nieruchomości znajduje się Urząd Pocztowy. Miasto Gdynia

położone nad Zatoką Gdańską i wchodzi w skład aglomeracji trójmiejskiej. Stanowi centrum kulturalne, naukowe i gospodarcze oraz węzeł komunikacyjny

północnej Polski a także ośrodek gospodarki morskiej z dużym portem handlowym. Miejscowość posiada mocno rozbudowany transport drogowy,

kolejowy, publiczny oraz morski.

• Mapa sytuacyjna miejscowości



Opis nieruchomości:

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem biurowym.



OBWIESZCZENIE O KONKURSIE OFERT NA WYNAJEM LOKALU MIESZKALNEGO

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

Prowadzący konkurs ofert: Poczta Polska S.A., Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Gdańsku, ul. Targ Rakowy 7/8, 80-940 
Gdańsk.

Miejsce konkursu ofert: ul. Targ Rakowy 7/8, 80-940 Gdańsk.

Przedmiot najmu: lokal mieszkalny nr 3, składający się z kuchni, łazienki, wc, korytarza i 3 pokoi o powierzchni 61,97 m2, wraz z pomieszczeniem
przynależnym w piwnicy o powierzchni 9,69 m2, zlokalizowany na II piętrze budynku w miejscowości Gdynia przy ul. Chylońskiej 124. Stan techniczny
lokalu - po generalnym remoncie..

Charakterystyka nieruchomości: Bezpośrednie otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna oraz obiekty
handlowe i firmy usługowe. W obrębie nieruchomości znajduje się Urząd Pocztowy.

Okres najmu: 3 lata.

Wywoławcza stawka czynszu netto: 19,63 PLN/m2 (słownie: dziewiętnaście złotych sześćdziesiąt trzy grosze za metr kwadratowy).

Termin i miejsce składania ofert: oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem: „oferta na wynajem – Gdynia ul. Chylońska – lokal
mieszkalny nr 3”, do dnia 14.01.2019r. pod adres: ul. Targ Rakowy 7/8, 80-940 Gdańsk lub złożyć osobiście pod wskazany adres, pokój 115, I piętro

Konkurs ofert odbędzie się: w pokoju nr 212 w budynku przy ul. Targ Rakowy 7/8, 80-940 Gdańsk w dniu 15.01.2019 r. o godz. 11:00



Warunki przystąpienia do konkursu ofert:

1.Złożenie pisemnej oferty ze stawką czynszu za 1m 2,

2. Zapoznanie się ze stanem technicznym lokalu oraz warunkami najmu (umową najmu),

3. Złożenie pisemnego Oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji stanu technicznego przedmiotu najmu oraz treści projektu umowy najmu. 

Informacje dodatkowe:

Z projektem umowy najmu można się zapoznać siedzibie Pionu Infrastruktury w miejscowości Gdańsk, przy ul. Targ Rakowy 7/8, pokój nr 103, tel.
502 314 184, w godzinach od 8.00 do 14.00.

Termin i miejsce składania i otwarcia ofert: 

Oferty w zaklejonych kopertach z napisem na kopercie: „Wynajem – Gdynia ul. Chylońska – lokal mieszkalny nr 3 ” należy składać do dnia
14.01.2019r. do godz. 15.00 w obiekcie Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury, Wydział Zarządzania Nieruchomościami miejscowość 
Gdańsk, ul. Targ Rakowy 7/8, pokój nr 115. W przypadku składania ofert drogą pocztową liczy się data dostarczenia oferty do w/w 
obiektu.  

Otwarcie ofert odbędzie się w pokoju nr 212 w budynku przy ul. ul. Targ Rakowy 7/8, w  miejscowości Gdańsk w dniu 15.01.2019r. o godz. 11.00.

Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Jedna złożona oferta wystarcza do odbycia konkursu ofert.

Bliższe informacje na temat stanu  technicznego lokalu oraz termin oględzin można uzgodnić w dni powszednie od godz. 7.30 – 14.30 z 
administratorem obiektu pod nr telefonu: 504 732 887

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 konkursie ofert 

Dotyczy wynajmu części nieruchomości: Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 61,97 m2 usytuowany na II piętrze w budynku PP SA w

miejscowości Gdynia, ul. Chylońska 124/3. 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 konkursie ofert 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: 

Dział Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji

Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Gdańsku

Adres: 80-940 Gdańsk, ul. Targ Rakowy 7/8,

Telefon: 502 314 371

Dział Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji

Adres: 80-940 Gdańsk, ul. Targ Rakowy 7/8

Telefon: 502 012 348


