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LOKAL MIESZKALNY

KOLNO,  UL. MARII  KONOPNICKIEJ 2
(gmina Kolno, powiat kolneński, woj. podlaskie)

Przedmiot wynajmu: lokal mieszkalny Nr 2 usytuowany na II piętrze budynku

biurowego, o powierzchni użytkowej 52,70 m2, na którą składają się: trzy

pokoje, kuchnia, łazienka i korytarza. Dodatkowo do lokalu przynależy

piwnica o powierzchni 4,81 m2. Wyposażenie lokalu stanowi instalacja

elektryczna, centralnego ogrzewania, wodno – kanalizacyjna. Stan

techniczny lokalu dostateczny. Lokal posiada wejście ze wspólnej klatki

schodowej.

Wywoławcza stawka czynszu netto – do negocjacji

Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych za dostawę energii cieplnej, 

doprowadzenia wody, odprowadzenia ścieków. Koszty energii elektrycznej 

najemca ponosić będzie dodatkowo na podstawie wskazań licznika. 

Najemca odrębnie będzie ponosił koszty wywozu nieczystości stałych. 

Okres wynajmu: 3 lata

Tryb wynajmu: negocjacje cenowe

Data przetargu: nie dotyczy

Wadium: nie dotyczy

Budynek biurowy Poczty Polskiej S.A. w Kolnie 



Opis przedmiotu wynajmu:

Lokal mieszkalny Nr 2 o powierzchni użytkowej 52,70 m²

usytuowany na II piętrze budynku Poczty Polskiej S.A. 

zlokalizowanego w Kolnie przy ul. Marii Konopnickiej 2. 

Lokal składa się z: trzech pokoi, kuchni, łazienki i korytarza. 

Dodatkowo do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 4,81 

m2. Wyposażenie lokalu stanowi instalacja elektryczna, 

centralnego ogrzewania, wodno– kanalizacyjna. 

Stan techniczny lokalu dobry. 

Lokal posiada wejście ze wspólnej klatki schodowej. 

Kuchnia                                                                      Korytarz

Pokoje ŁazienkaKuchnia



Opis nieruchomości:

Miejscowość Kolno

Ulica, nr budynku Marii Konopnickiej 2

Powierzchnia budynku, w 
którym zlokalizowany jest 
przedmiot wynajmu

1274,13 m2 - budynek biurowy
105,14 m2 - budynek gospodarczy

Nr działki ewidencyjnej, obręb
1642/1; 1642/6; obręb Kolno

Księga wieczysta, Sąd 
Rejonowy, Nr Wydziału LM1L/00007647/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Łomży, VI Wydział Ksiąg 

Wieczystych 

Stan prawny gruntu Grunt w użytkowaniu wieczystym Poczty Polskiej S.A., budynki stanowią odrębny od 
gruntu przedmiot własności. 



Lokalizacja i dostępność komunikacyjna:

Nieruchomość położona jest w ścisłym centrum miejscowości, w najbliższym otoczeniu znajdują się obiekty: administracji

publicznej, handlowo-usługowe, mieszkalne. W obrębie nieruchomości funkcjonuje Urząd Pocztowy.



Opis nieruchomości:
Nieruchomość zabudowana jest wielokondygnacyjnym, murowanym budynkiem biurowym

o powierzchni użytkowej  1274,13 m2 oraz jednokondygnacyjnym budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 105,14 m2.



OBWIESZCZENIE O NAJMIE LOKALU MIESZKALNEGO
w Kolnie przy ul. Marii Konopnickiej 2, 18-500 Kolno w drodze negocjacji cenowych 

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

Prowadzący postępowanie: Poczta Polska S.A., Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Białymstoku, ul. Kolejowa 26, 15-959 Białystok.

Miejsce i termin prowadzenia postępowania: Oferty cenowe prosimy składać w siedzibie Poczty Polskiej S.A. Pion infrastruktury Plac Pocztowy 1, 18-400

Łomża pokój nr 209 II piętro w zamkniętej kopercie z naniesioną adnotacją: „Na najem lokalu mieszkalnego nr 2 w Kolnie ul. Konopnickiej 2

Okres trwania umowy – 3 lata

Charakterystyka nieruchomości: Nieruchomość znajduje się w centrum miejscowości, w najbliższym otoczeniu znajdują się obiekty: administracji publicznej,

handlowo-usługowe, mieszkalne.

Przedmiot najmu: Lokal mieszkalny Nr 2 usytuowany jest na II piętrze budynku biurowego, o powierzchni użytkowej 52,70 m2, na którą składają się: trzy

pokoje, kuchnia, łazienka i korytarz. Dodatkowo do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 4,81 m2. Wyposażenie lokalu stanowi instalacja elektryczna,

centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjna. Stan techniczny lokalu – dostateczny. Lokal posiada wejście ze wspólnej klatki schodowej.

Wywoławcza stawka czynszu: do negocjacji

Wadium: nie dotyczy

Szczegółowe informacje na temat warunków najmu zostały zawarte w projekcie umowy najmu, z którym można się zapoznać w siedzibie

Poczty Polskiej S.A. Pion Infrastruktury w Łomży Plac Pocztowy 1, pokój 209 (II piętro). Informacje na temat przedmiotu najmu oraz termin

oględzin można uzgodnić w dni powszednie w godz.: 8:00 –14:00, po uprzednim kontakcie z pracownikiem merytorycznym p. Barbarą

Daniszewską tel. 86 216-54-25, kom. 507-121-316

Najemca zobowiązany będzie przedłożyć Wynajmującemu oświadczenie notarialne poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego

wydania przedmiotu najmu po zakończeniu jej obowiązywania i spłaty należności wynikających z umowy wraz z odsetkami.

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

PONOSZENIA SKUTKÓW PRAWNYCH I FINANSOWYCH Z TEGO TYTUŁU



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: 

Barbara Daniszewska– administrator  nieruchomości

Dział Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji 

Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Białymstoku

Adres: 18-400 Łomża, Plac Pocztowy 1

Telefon: (86) 216 54 25 lub  507 121 316

E-mail: barbara.daniszewska@poczta-polska.pl

Iwona Perkowska

Wydział Zarządzania Nieruchomościami 

Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Białymstoku

Adres: 15-959 Białystok

Telefon: (85)  662-35-51

E-mail: iwona.perkowska@poczta-polska.pl

mailto:krystyna.moroz@poczta-polska.pl

