
POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM 

-

Kliknij 
i zlokalizuj na 

mapie

• Zdjęcie przedmiotu  wynajmuDębnica Kaszubska 

ul. ks. Antoniego Kani 18/1 
(powiat słupski, woj. pomorskie)

Lokal mieszkalny

Przedmiot wynajmu:

Przedmiotem wynajmu jest lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej

43,71 m2, składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, wc,

przedpokoju.

Stawka wywoławcza czynszu: 10,40 zł netto/m2

Okres wynajmu: 36 miesięcy

Tryb wynajmu: przetarg pisemny w formie składania ofert

Data przetargu: 31.05.2019 r

Wadium: 1.363,74 zł 

(słownie: jeden tysiąc trzysta sześćdziesiąt trzy złote 74/100)



Opis przedmiotu wynajmu:

Lokal mieszkalny usytuowany jest na I piętrze budynku

eksploatacyjnego stanowiącego własność Poczty Polskiej S.A.

Lokal, składający się z 3 izb, o łącznej powierzchni użytkowej 43,71

m², w tym powierzchni pokoi 22,70 m² (1 pokój 7,33 m², 2 pokój 15,37

m²), kuchni 5,86 m², łazienki 4,26 m², WC 1,27 m², przedpokój 9,62

m².

Wyposażenie lokalu stanowi: instalacja elektryczna, wodno-

kanalizacyjna, centralne ogrzewanie.

Niezależnie od czynszu, najemca lokalu mieszkalnego będzie uiszczał

opłaty za media, stanowiące zwrot ponoszonych przez wynajmującego

kosztów, obejmujące: centralne ogrzewanie, dostawę wody

i odprowadzenie ścieków opłatę oraz energię elektryczną za punkt

świetlny na klatce schodowej. Koszt energii elektrycznej oraz wywozu

nieczystości stałych będą pokrywane przez Najemcę w oparciu

o odrębne umowy, zawarte przez Najemcę z dostawcami na media.

• Kuchnia, łazienka, pokój i przedpokój



Opis nieruchomości:

Miejscowość 
Dębnica Kaszubska

Ulica, nr budynku
Ks. Antoniego Kani 18

Powierzchnia budynku, w 

których zlokalizowany jest 

przedmiot wynajmu

416,66 m2

Nr działki ewidencyjnej, 

obręb
567/4, obręb Dębnica Kaszubska

Księga wieczysta, Sąd 

Rejonowy, Nr Wydziału SL1S/00041236/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Słupsku, VII Wydział Ksiąg 

Wieczystych

Stan prawny gruntu

Działka gruntu w użytkowaniu wieczystym.



Lokalizacja i dostępność komunikacyjna:

Nieruchomość położona jest w m. Dębnica Kaszubska przy ul. ks. Antoniego Kani 18 w województwie pomorskim, w powiecie słupskim.



Opis nieruchomości:

Poczta Polska S.A. jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w m. Dębnica Kaszubska przy ul. ks.

Antoniego Kani 18, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 567/4 o łącznej powierzchni 926 m2 oraz właścicielem budynków: pocztowego

(mieszczącego placówkę pocztową) i gospodarczego przy ul. ks. Antoniego Kani 18 – nazewnictwo wg kartoteki majątku (wg księgi wieczystej:

budynek biurowo - mieszkalny i budynek gospodarczy). Nieruchomość objęta jest księgą wieczysta nr SL1S/00041236/1, prowadzoną przez Sąd

Rejonowy w Słupsku, VII Wydział Ksiąg Wieczystych.



OBWIESZCZENIE O WYNAJMIE LOKALU MIESZKALNEGO

Wynajmujący: POCZTA POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-940 Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 8.
Prowadzący wybór oferty: Poczta Polska S.A., Region Pionu Infrastruktury w Gdańsku, ul. Targ Rakowy 7/8, 80-940 Gdańsk.

Miejsce wyboru oferty: ul. Targ Rakowy 7/8, 80-940 Gdańsk

Przedmiot najmu:

lokal mieszkalny nr 1 znajdujący się w miejscowości Dębnica Kaszubska przy ul. ks. Antoniego Kani nr 18, powiat słupski, woj. 
pomorskie. Lokal, składający się z 3 izb, o łącznej powierzchni użytkowej 43,71 m², w tym powierzchni pokoi 22,70 m² (1 pokój 7,33 m²,  

2 pokój 15,37 m²), kuchni 5,86 m², łazienki 4,26 m², WC 1,27 m², przedpokój 9,62 m².

Wyposażenie lokalu stanowi: instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, centralne ogrzewanie.

Niezależnie od czynszu, najemca lokalu mieszkalnego będzie uiszczał opłaty za media, stanowiące zwrot ponoszonych przez 
wynajmującego kosztów, obejmujące: centralne ogrzewanie, dostawę wody i odprowadzenie ścieków opłatę oraz energię elektryczną za

punkt świetlny na klatce schodowej. Koszt energii elektrycznej oraz wywozu nieczystości stałych będą pokrywane przez Najemcę w 
oparciu o odrębne umowy, zawarte przez Najemcę z dostawcami na media.

Okres trwania umowy – 36 miesięcy

Stawka wywoławcza czynszu wynosi netto: 

10,40 zł/m²/ miesięcznie netto (słownie: dziesięć złotych 40/100)

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem na kopercie: „Wynajem – Dębnica Kaszubska, ul. ks. Antoniego Kani 18 –
lokal mieszkalny nr 1 ” do dnia 30.05.2019r. do godz.14:00 w obiekcie Poczta Polska S.A. Region Pionu Infrastruktury w Gdańsku, 

Dział Administrowania Nieruchomościami, ul. Kołłątaja 31, 76-200 Słupsk, pokój nr 126.

W przypadku składania ofert drogą pocztową liczy się data dostarczenia oferty do w/w obiektu.  

Wybór oferty odbędzie się w pokoju nr 126 w budynku przy ul. Kołłątaja 31, 76-200 Słupsk  w dniu 31.05 2019r. o godz. 09:00.



Warunkiem przystąpienia do wyboru oferty jest: 

1. Wniesienie wadium w wysokości 1.363,74 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta sześćdziesiąt trzy złote 74/100).

Wadium w podanej wyżej kwocie należy wpłacić na konto: Bank Pocztowy S.A. w Bydgoszczy, konto nr 85 1320 0019 0099 0718 2000 0025 z 

dopiskiem na przelewie w rubryce tytułem:

„przetarg - lokal mieszkalny Dębnica Kaszubska ul. ks. Antoniego kani 18/1”

Wadium powinno być wpłacone do dnia 30.05.2019 r. przy czym jako termin wpłaty rozumiany jest termin uznania wpłaty na rachunku Poczty 

Polskiej S.A. 

Uwaga:

Wpłata wadium wpłacona przez Oferenta ulega zaliczeniu na poczet kaucji, o której mowa w § 8 ust. 1 umowy najmu.

Wadium przepada na rzecz Regionu Pionu Infrastruktury w Gdańsku:

jeżeli Oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się w wyznaczonym terminie od zawarcia i wprowadzenia w życie umowy najmu.

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.



2. Do dnia wyboru oferty złożenie formularza ofertowego (druk nr 1), oświadczenia (druk nr 2 ) oraz formularza    

zgłoszenia uczestnictwa w przetargu.

3. W przypadku osobistego uczestnictwa w wyborze oferty przedłożenie przez uczestników  dowodów tożsamości.

Okres  związania ofertą wynosi 30 dni. Jedna złożona oferta wystarcza do przeprowadzenia wyboru oferty.

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: 502 017 401.

POCZTA POLSKA S.A. ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODSTĄPIENIA OD WYBORU OFERTY W KAŻDYM CZASIE BEZ 

PODANIA PRZYCZYN.



Formularz zgłoszenia uczestnictwa w przetargu 

Wynajmu części nieruchomości:

Lokal mieszkalny nr 1 położony w m. Dębnica Kaszubska przy ul. ks. Antoniego Kani 18 o powierzchni użytkowej 43,71 m2,

zlokalizowany na I piętrze, składający się z 3 izb, o łącznej powierzchni użytkowej 43,71 m², w tym powierzchni pokoi 22,70 m² (1 pokój

7,33 m², 2 pokój 15,37 m²), kuchni 5,86 m², łazienki 4,26 m², WC 1,27 m², przedpokój 9,62 m².

Okres najmu - 36 miesięcy

Dane uczestnika przetargu

Imię i nazwisko/Firma przedsiębiorcy: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Adres zamieszkania/Siedziba i adres przedsiębiorcy:

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

Adres do korespondencji:

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

Telefon: ……………………………………………………………

Adres mailowy…………………………………………………………………………………………………

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

PESEL: (dotyczy osób fizycznych)……………………………………………………………………………

…………………………..…

(podpis oferenta)

*niepotrzebne usunąć



Oświadczenie: 

Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z treścią obwieszczenia o przetargu oraz ze stanem 

technicznym lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w m. Dębnica Kaszubska przy ul. ks. Antoniego 

Kani 18, a także z treścią projektu umowy najmu i przyjmuję je bez zastrzeżeń. 

     

Proponowana stawka czynszu za 1 m2 

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

Słownie:…………………………………..……………………………………………………………………… 

 

 
……………………………… 

                  (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: 

Dział Administrowania Nieruchomościami 

Adres: 76-200 Słupsk, ul. Kołłątaja 31

Telefon: 502-017-401 


