
POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM 

-

Kliknij 
i zlokalizuj na 

mapie

• Zdjęcia budynku gospodarczego Poczty Polskiej S.A. Chruściel nr 28POMIESZCZENIE GOSPODARCZE

Chruściel nr 28
(gmina Płoskinia, powiat braniewski, woj. warmińsko- mazurskie)

Przedmiot wynajmu:

Pomieszczenie gospodarcze nr 2 o łącznej powierzchni użytkowej 13,20 m2,

Wywoławcza stawka czynszu: 

1. 3,30 zł netto miesięcznie za 1m2 powierzchni użytkowej pomieszczeń 

gospodarczych,

Okres wynajmu: czas nieoznaczony

Tryb wynajmu: przetarg w formie konkursu ofert

Data przetargu: 29 czerwca 2017 roku, godzina 1115

Wysokość wadium : Nie dotyczy 

Postąpienie: 

Wysokość postąpienia : nie dotyczy.



Opis przedmiotu wynajmu:
1. Pomieszczenia gospodarcze położone na parterze o łącznej powierzchni

użytkowej 24,40 m2 . Pomieszczenie gospodarcze nr 1 o powierzchni

użytkowej 11,20 m 2, pomieszczenia gospodarcze nr 2 pow. użytkowej

213,20m2.

Pomieszczenia nie są wyposażone w żadne czynne instalacje.

• Pomieszczenia gospodarcze



Opis nieruchomości:

Miejscowość Chruściel

Ulica, nr budynku 28

Powierzchnia budynku, w 

których zlokalizowany jest 

przedmiot wynajmu

24,40 m²

Nr działki ewidencyjnej, 

obręb

26/1,

Księga wieczysta, Sąd 

Rejonowy, Nr Wydziału

EL1B/00001976/9 w V Wydziale Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Braniewie

Stan prawny gruntu Działka nr 26/1 będąca w użytkowaniu wieczystym Poczty Polskiej S.A.. 



Lokalizacja i dostępność komunikacyjna:
Nieruchomość zlokalizowana, przy drodze wojewódzkiej Nr 506 oraz w pobliżu linii kolejowej Elbląg – Braniewo - Królewiec. W kierunku północno-zachodnim 

od miejscowości znajduje się węzeł drogowy Braniewo Południe w ciągu drogi ekspresowej nr S22 (dawna Berlinka).

Budynek mieszkalno - użytkowy położony jest na działce 26/1 w którym znajduje się lokal użytkowy do wynajęcia oraz lokal mieszkalny- wynajmowany.



Opis nieruchomości:
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym i gospodarczym



OBWIESZCZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NA NAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Białymstoku ogłasza przetarg w formie konkursu ofert na najem pomieszczenia 

gospodarczego nr 2 o powierzchni użytkowej 13,20 m2 znajdującego się w miejscowości Chruściel nr 28, gmina Płoskinia, powiat braniewski woj. warmińsko-

mazurskie.

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

Prowadzący przetarg pisemny : Poczta Polska S.A., Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w 

Białymstoku, ul. Kolejowa 26, 15-959 Białystok.

Miejsce i termin składania pisemnych ofert: Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury, Wydział Zarządzania Nieruchomościami ul. 11 listopada 3, 11-200 Bartoszyce, 

pokój nr 213.  w terminie do dnia 28-06-2017 roku. Otwarcie ofert  odbędzie się pod tym samym adresem w dniu 29-06-2017 roku  o godzinie 11.15.

Okres trwania umowy – czas nieoznaczony.

Charakterystyka nieruchomości: Nieruchomość zlokalizowana, przy drodze wojewódzkiej Nr 506 oraz w pobliżu linii kolejowej Elbląg – Braniewo - Królewiec. W 

kierunku północno-zachodnim od miejscowości znajduje się węzeł drogowy Braniewo Południe w ciągu drogi ekspresowej nr S22 (dawna Berlinka). Budynek 

gospodarczy położony jest na działce 26/1 

Przedmiot najmu - pomieszczenie gospodarcze zlokalizowane na parterze budynku gospodarczego :

1. Pomieszczenie nr 2 o pow. użytkowej 13,20 m2, Stan techniczny pomieszczenia –dostateczny. Lokal nie posiada czynnych instalacji.

Wywoławcza stawka czynszu netto wynosi: 3,30 PLN za 1m2 miesięcznie. Stawka czynszu zawiera: podatek od nieruchomości i opłatę za wieczyste użytkowanie 

gruntu i ubezpieczenie. Stawka czynszu nie zawiera podatku VAT.

Warunkiem przystąpienia do przetargu pisemnego w formie konkursu ofert jest:

1. Złożenie przez Oferenta pisemnej oferty zawierającej: nazwę i adres oferenta,  wskazanie pomieszczenia gospodarczego wraz z powierzchnią, cenę netto za 

najem 1m2 powierzchni miesięcznie, podpis oferenta. Oferta powinna być w zamkniętej kopercie, na której należy napisać „Przetarg pisemny – Chruściel nr 28”.

2.Złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z projektem umowy najmu i przyjęciu zawartych w nim warunków bez zastrzeżeń, jak również oświadczenia, że zapoznał 

się ze stanem technicznym przedmiotu najmu.

Informacje dodatkowe:

Okres związania ofertą wynosi 60 dni.  Jedna złożona oferta wystarcza do odbycia konkursu ofert.

Bliższe informacje na temat stanu  technicznego pomieszczenia gospodarczego oraz termin oględzin można uzgodnić w dni powszednie od godz. 730 – 1430 z 

administratorem obiektu pod nr telefonu: 89 762 58 90, kom. 501 296 026

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

SKUTKÓW PRAWNYCH I FINANSOWYCH Z TEGO TYTUŁ



FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W PROCEDURZE WYŁONIENIA NAJEMCY

Dotyczy wynajmu pomieszczenia gospodarczego nr 2 o powierzchni użytkowej 13,20 m2. zlokalizowanego na parterze  budynku gospodarczego Poczty

Polskiej S.A. w miejscowości Chruściel nr 28 składającego się z 1 pomieszczenia, na czas nieoznaczony.

Dane uczestnika:

Imię i nazwisko/Firma: ……………………………………………………………………………………….…………………………………….

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

Adres zamieszkania/Adres Firmy:

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

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

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

Adres e-mailowy……………………………………………………………………………………………….……………………………………

Nr dowodu osobistego:…………………………………………………………………………………..………………………………………..

Stan cywilny: ………………………………………………………………………………….………….………………………………………..

Oświadczenie:

1. Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem ze z treścią obwieszczenia o przetargu oraz ze stanem technicznym powierzchni przeznaczonej do 

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

2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji procesu wynajmowania, wydzierżawiania

lub użyczania nieruchomości Poczty Polskiej S.A. o funkcji użytkowej.

3. Przyjmuje do wiadomości że:

a) Administratorem danych osobowych jest Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 00-940, przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8.

b) Dane osobowe będą przetwarzane przez PP S.A. w celu realizacji procesu wynajmowania, wydzierżawiania lub użyczenia nieruchomości

Poczty Polskiej S.A. o funkcji użytkowej,

c) Poczta Polska S.A. zapewnia osobom, których dane dotyczą prawo wglądu do swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

d) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji procesu, o którym mowa w lit. b.

………………………………

(data i podpis oferenta)



Oświadczenie

1.  Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałam się z ze stanem technicznym powierzchni przeznaczonej  do wynajmu, a także z treścią projektu 

umowy najmu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

2. Oświadczam, ze wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji procesu wynajmowania, wydzierżawiania lub użyczania 

nieruchomości Poczty Polskiej S.A. o funkcji użytkowej.

3. Przyjmuje do wiadomości , że:

a)  administratorem danych osobowych jest Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie( 00-940)   przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8,

b)  dane osobowe będą przetwarzane przez Pocztę Polską S.A. w celu realizacji procesu wynajmowania, wydzierżawiania i użyczania 

nieruchomości  Poczty Polskiej S.A. o funkcji użytkowej,

c)  Poczta Polska S.A. zapewnia osobom, których dane dotyczą prawo wglądu do swoich danych oraz prawo do ich poprawiania,

d)  podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji procesu o którym mowa w lit. b

…………………………………

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

Marek Janukowicz administrator obiektu

Dział Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji

Adres: ul. 11 listopada 3, 11-200 Bartoszyce

Telefon: 89 762 58 90, kom. 501 296 026

E-mail: Marek.Janukowicz@poczta-polska.pl


