
POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM 

-

Kliknij 
i zlokalizuj na 

mapie

LOKAL MIESZKALNY W PUŁAWACH PRZY 

UL. LUBELSKIEJ 3 
(gmina Puławy M., powiat m. Puławy, województwo lubelskie) 

Przedmiot wynajmu:

Lokal o powierzchni użytkowej 48,91 m2 składający się

z 2 pokoi, kuchni, łazienki, wc, przedpokoju

i przedsionka.

Wyposażony w instalację elektryczną, wodno-

kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania.

Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 5,63 m2.

Stawka wywoławcza czynszu: 14,93 zł/m2 netto

Okres wynajmu: 3 lata

Tryb wynajmu: przetarg pisemny wśród pracowników Poczty

Polskiej S.A.

Termin składania ofert : do 30.06.2017 r.



Opis przedmiotu wynajmu:

Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 48,91 m2 składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, wc, 

przedpokoju i przedsionka. Wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną oraz centralnego 

ogrzewania. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni użytkowej 5,63 m2. 

Oprócz czynszu Najemca będzie zobowiązany do wnoszenia opłat zaliczkowych za centralne ogrzewanie, 

dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków i opłatę za gospodarowanie odpadami. Koszty zużycia energii 

elektrycznej ponoszone będą przez najemcę na podstawie odrębnej umowy, zawartej bezpośrednio z dostawcą.





Opis nieruchomości:

Miejscowość 

Puławy

Ulica, nr budynku

ul. Lubelska 3

Powierzchnia budynków, w 

których zlokalizowany jest 

przedmiot wynajmu

Budynek eksploatacyjno –biurowy o powierzchni 1869,88 m2

Nr działki ewidencyjnej, 

obręb Działka nr 2567 o powierzchni 3826 m2, 

Księga wieczysta, Sąd 

Rejonowy, Nr Wydziału

LU1P/00047673/4 

prowadzona przez Sąd Rejonowy w Puławach, 

V Wydział Ksiąg Wieczystych

Stan prawny gruntu

Użytkowanie wieczyste



Lokalizacja i dostępność komunikacyjna:

Nieruchomość położona jest w Puławach przy ul. Lubelskiej 3 – w ścisłym centrum miasta. Z prawej strony budynek graniczy z budynkiem biurowym

Orange, w bliskim sąsiedztwie znajduje się Urząd Miasta, z lewej strony znajduje się hotel Izabela, z tyłu budynku jest mały park miejski i Sąd Rejonowy.

Dojazd od strony południowej ul. Lubelską.



Opis nieruchomości:

Nieruchomość jest ogrodzona, w budynku znajduje się Poczta Główna , Mikrooddział Banku Pocztowego i pomieszczenia biurowe. Podwórko wewnętrzne

wykorzystywane jest do celów służbowych jako dojazd do rampy i parking dla samochodów służbowych.

Rysunek przedstawia rozmieszczenie pomieszczeń w lokalu.



OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA NAJEM LOKALU MIESZKALNEGO

położonego w Puławach przy ul. Lubelskiej 3

I etap - procedura wewnętrzna wśród pracowników Poczty Polskiej S.A.

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

Prowadzący przetarg: Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie Dział Administrowania 

Nieruchomościami i Konserwacji ul. Wacława Moritza 2, 20-900 Lublin.

Miejsce przetargu: Lublin, ul. Wacława Moritza 2, 20-900 Lublin pokój nr 213.

Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w  Lublinie ogłasza przetarg pisemny 

na najem lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Lubelskiej 3 w Puławach o łącznej powierzchni użytkowej 

48,91 m2  wraz z przynależną piwnicą o powierzchni użytkowej 5,63 m2. Okres trwania umowy – 3 lata.

Przedmiot najmu: położony na parterze budynku lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 48,91 m2 składający się z 2 

pokoi, kuchni, łazienki, wc, przedpokoju i przedsionka. Wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną oraz 

centralnego ogrzewania. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni użytkowej 5,63 m2.

Wywoławcza stawka czynszu netto: wynosi 14,93 zł (słownie: czternaście złotych, 93/100) za 1 m2 powierzchni użytkowej 

przedmiotu najmu miesięcznie. 

Termin przetargu: oferty na najem lokalu mieszkalnego należy przesyłać drogą pocztową lub składać w miejscu przetargu 

w zamkniętych kopertach zatytułowanych „Oferta na najem lokalu mieszkalnego w Puławach 

ul. Lubelska 3” do dnia 30 czerwca 2017 r. do godziny 15:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 lipca 2017 r. 

o godzinie 09:00.

Okres wiązania ofert wynosi 60 dni. Jedna złożona oferta wystarcza do odbycia przetargu.



Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

Zapoznanie się ze stanem technicznym lokalu oraz warunkami najmu (projektem umowy najmu) i złożenie przez 
Oferenta pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji stanu technicznego przedmiotu przetargu i treści 
umowy najmu. 

Informacje dodatkowe:

Oprócz czynszu Najemca będzie zobowiązany do wnoszenia opłat zaliczkowych za centralne ogrzewanie, dostarczanie 
wody, odprowadzanie ścieków i opłatę za gospodarowanie odpadami. Koszty zużycia energii elektrycznej ponoszone 
będą przez najemcę na podstawie odrębnej umowy, zawartej bezpośrednio z dostawcą.

Podpisanie umowy najmu uzależnione jest od wpłaty przez Najemcę kaucji zabezpieczającej w wysokości 3 krotności 
miesięcznego czynszu.

Przekazanie lokalu najemcy uzależnione jest od przedłożenia przez Najemcę oświadczenia notarialnego 
o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego.

Szczegółowe informacje na temat przetargu i warunków najmu można uzyskać w dni powszednie od godz. 7.30 
do godz. 14.30 w siedzibie Pionu Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie ul. Wacława Moritza 
2, budynek biurowy - pokój 213 (II piętro) lub telefonicznie pod nr tel. 81 710 63 30, kom. 725-233-238. 

Termin oględzin lokalu można uzgodnić w dni powszednie po uprzednim kontakcie z pracownikiem merytorycznym 
Agnieszką Walczak pod wyżej wymienionymi numerami telefonów. 

Pomieszczenia można oglądać do dnia 28.06.2017 r.

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 złożenia oferty 

Dotyczy wynajmu części nieruchomości: Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 48,91 m2, usytuowany na parterze, 

w budynku PP SA w Puławach przy ul. Lubelskiej 3. Czas trwania umowy najmu 3 lata.

Proponowana stawka czynszu: …………. zł/m2, tj. miesięcznie 48,91 m2 x ……… zł/m2 = ………...…….. zł/m-c

Dane oferenta:

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………….………………………………..

Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………………………

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

Telefon kontaktowy …………………………………………………………………………………………….

Adres email ……………………………………………………………………………………………………..

Seria i numer dowodu osobistego ……………………………………………………………………………

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

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany/-a oświadczam, że zapoznałem/-am się ze stanem technicznym lokalu mieszkalnego oraz warunkami 

najmu (projektem umowy najmu) i przyjmuję je bez zastrzeżeń.

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

(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: 

Imię i nazwisko pracownika/administratora:  Iwona Grzelak

Nazwa działu: Dział  Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji

Adres: Lublin, ul. W. Moritza 2

Telefon: 81 710 63 30,  504 734 491

e-mail: iwona.grzelak@poczta-polska.pl


