
POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM  

- 

Kliknij  
i zlokalizuj na 

mapie 

• Zdjęcie przedmiotu  wynajmu  Tarnogród, ul. Rynek 20, 23-420 Tarnogród, 

gmina Tarnogród, powiat biłgorajski, województwo 

lubelskie 

POMIESZCZENIA UŻYTKOWE 

Przedmiot wynajmu :  

1/ 4 pomieszczenia usytuowane w podpiwniczeniu  o łącznej    powierzchni 

użytkowej 42,70 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych o łącznej powierzchni 

użytkowej 20,08 m2, 

2/ 4 pomieszczenia usytuowane na parterze o łącznej powierzchni użytkowej 46,57 

m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych, o łącznej powierzchni użytkowej 14,96 

m2 

3/ 4 pomieszczenia usytuowane na I piętrze o łącznej powierzchni użytkowej 98,02 

m2 wraz z  udziałem w częściach wspólnych o łącznej powierzchni użytkowej 21,94 

m2. 

Stawka czynszu:  

1/ 7,70 zł/m2 (netto) dla pomieszczeń usytuowanych w podpiwniczeniu,  

2/ 14,70 zł/m2 (netto) dla pomieszczeń usytuowanych na parterze, 

3/ 12,00 zł/m2 (netto) dla pomieszczeń usytuowanych na I piętrze. 

Okres wynajmu: czas nieoznaczony 

 

Tryb wynajmu: przetarg pisemny  

 

Termin składania ofert: 24 lipca 2017 r. do godz. 14:00 

 

Data przetargu: 25.07.2017 r. 

 

Treść obwieszczenia znajduje się na stronie  6, 7 i 8 niniejszej prezentacji. 

 



Opis przedmiotu wynajmu: 
 

Pomieszczenia usytuowane są  w podpiwniczeniu, parterze i I piętrze 

budynku stanowiącego własność Poczty Polskiej S.A.  

Składa się z: 

- 4 pomieszczeń w podpiwniczeniu o łącznej powierzchni 62,78 m2, 

- 4 pomieszczeń na parterze o łącznej powierzchni 61,53 m2 – obecnie 

wynajmowane, 

- 4 pomieszczeń na I piętrze o łącznej powierzchni 119,96 m2 – obecnie 1 

pom. wynajmowane. 

Pomieszczenia wyposażone są w instalacje: elektryczną, wodną, 

kanalizacyjną (miejską). System centralnego ogrzewania – własna 

kotłownia  gazowa. 

Niezależnie od czynszu Najemca będzie ponosił opłaty za:  

- centralne ogrzewanie (w sezonie grzewczym) – wg kosztów 

rzeczywistych ponoszonych przez Wynajmującego, proporcjonalnie do 

zajmowanej powierzchni, 

- energię elektryczną – wg wskazań podlicznika energii elektrycznej, 

stosowanie do obciążeń dokonywanych przez właściwego dostawcę, 

- dostawę wody, odbiór  ścieków – wg wskazań wodomierza 

zamontowanego w pomieszczeniu najmowanym pomnożone  przez 

stawkę za 1 m3 wody i ścieków, stosowanie do obciążeń dokonywanych 

przez dostawcę wody i odbiorcę nieczystości płynnych, 

- za korzystanie z WC (wspólnego) ryczałt – po 0,45 m3 (na osobę) 

pomnożone przez stawki za 1 m3 wody i ścieków – stosowanie do 

obciążeń dokonywanych przez dostawcę wody i odbiorcę nieczystości 

płynnych. 

 

 

• Zdjęcia 

poszczególnych 

pomieszczeń, 

przeznaczonych do 

wynajmu/dzierżawy 



Opis nieruchomości: 

Miejscowość  Tarnogród 

Ulica, nr budynku Rynek 20 

Powierzchnia budynku, w 

których zlokalizowany jest 

przedmiot wynajmu 

816,67m2 

Nr działki ewidencyjnej, 

obręb 

222/4, obręb: 1 060212400001 Tarnogród-Miasto 

Księga wieczysta, Sąd 

Rejonowy, Nr Wydziału 

Księga wieczysta nr ZA1B/000044620/7 prowadzona przez V Wydział Ksiąg 

Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Biłgoraju 

Stan prawny gruntu Użytkowanie wieczyste 



Lokalizacja i dostępność komunikacyjna: 

 

Nieruchomość położona jest w Tarnogrodzie, obręb: 1 060212400001 Tarnogród-Miasto przy ul. Rynek 20. Nieruchomość zlokalizowana w ścisłym 

centrum miejscowości, przy drodze krajowej: Biłgoraj-Rzeszów. Otoczenie nieruchomości stanowi zwarta zabudowa usługowo-handlowa, instytucji 

państwowych, banku, mieszkalna. Na parterze budynku znajduje się Urząd Pocztowy . 

 



Opis nieruchomości: 

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem murowanym, podpiwniczonym, posiadającym dwie kondygnacje naziemne, jedna kondygnacja podziemna. 

• Zdjęcia budynków • Zdjęcia nieruchomości 



 

 

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA NAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI  

 

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

Prowadzący przetarg: Poczta Polska S.A., Pion Infrastruktury, Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie ul. W. Moritza 2, 20-900 Lublin. 

Miejsce i termin przetargu: ul. Kościuszki 9, 22-400 Zamość, II piętro, pok. nr  209 – sala konferencyjna, 25 lipca 2017 r., godz. 11:00 . 

Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w  Lublinie ogłasza przetarg pisemny na najem pomieszczeń  przy ul.  Rynek 20 w Tarnogrodzie , pod działalność   nie kolidującą z 
działalnością i wizerunkiem Poczty Polskiej S.A.  

Przedmiot najmu:  

1/ 4 pomieszczenia (pom. nr  3 o pow. 10,69 m2;  pom. nr 20 o pow. 8,36 m2;  pom. nr 23 o pow. 11,94 m2;  pom. nr 24 o pow. 11,71 m2) usytuowane w podpiwniczeniu  o łącznej  powierzchni użytkowej  

42,70 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych o łącznej powierzchni użytkowej 20,08 m2 (udział w częściach wspólnych dla poszczególnych pomieszczeń wynosi  odpowiednio : dla pom. nr 3 -5,02 m2; dla pom. nr 20 

- 3,93 m2; dla pom. nr 23 - 5,62 m2; dla pom. nr 24 – 5,51 m2) 
 
2/ 4 pomieszczenia (pom. nr 5 o pow. 8,87 m2;  pom. nr 6 o pow. 11,34 m2;  pom. nr 12 o pow. 22,54 m2;  pom. nr 13 o pow. 3,82 )   usytuowane na parterze o łącznej powierzchni użytkowej 46,57 m2 wraz z udziałem w 
częściach wspólnych o łącznej powierzchni użytkowej 14,96 m2 (udział w częściach wspólnych dla poszczególnych pomieszczeń wynosi odpowiednio: dla pom. nr 5 – 2,25 m2;  dla pom. nr 6 – 2,48m2;  dla pom. nr  12 – 
9,84 m2;  dla pom. nr 13 – 0,39 m2), 
 
 
3/ / 4 pomieszczenia (pom. nr 3 o pow. 12,99 m2;  pom. nr 4 o pow. 12,67 m2;  pom. nr 6 o pow. 29,08 m2;  pom. nr 20 o pow. – 43,28 m2 ) usytuowane na I piętrze o łącznej powierzchni użytkowej 98,02 m2 wraz z  
udziałem w częściach wspólnych o łącznej powierzchni użytkowej 21,94 m2 (udział w częściach wspólnych dla poszczególnych pomieszczeń wynosi odpowiednio: dla pom. nr 3 – 2,91 m2; dla pom. nr  4 – 2,84m2; dla 
pom. nr  6 – 6,50 m2; dla pom. nr  20 – 9,69 m2). 
 

Charakterystyka nieruchomości: Nieruchomość  położona w  Tarnogrodzie  przy ul. Rynek 20  znajduje się w  ścisłym centrum   miejscowości, przy głównym ciągu komunikacyjnym , przy drodze krajowej: Biłgoraj-
Rzeszów.  Bezpośrednie otoczenie stanowią obiekty usługowo-handlowe, instytucji państwowych, bank,  budynki mieszkalne . 

Okres najmu: czas nieoznaczony 

Wywoławcza stawka czynszu  netto: 

1/ 7,70 zł/m2  - dla pomieszczeń usytuowanych w podpiwniczeniu, 
2/ 14,70 zł/m2  - dla pomieszczeń usytuowanych na parterze, 
3/ 12,00 zł/m2  - dla pomieszczeń usytuowanych na I piętrze.                 

Wadium:   

1/ dla pomieszczeń usytuowanych w podpiwniczeniu: 2/ dla pomieszczeń usytuowanych na parterze: 3/ dla pomieszczeń usytuowanych na I piętrze:  

- dla pom.  nr  3 – 241,93 zł,  - dla pom.   nr 5  - 326,93 zł,  - dla pom.  nr 3 – 381,60 zł, 

- dla pom. nr 20 – 189,27zł,  - dla pom.   nr 6 – 406,31 zł,  - dla pom.  nr 4 – 372,24 zł, 

- dla pom. nr 23 – 270,42 zł,  - dla pom. nr 12 – 951,97 zł,  - dla pom.  nr 6 – 853,92 zł, 

- dla pom. nr 24 – 265,19 zł;  - dla pom. nr 13 – 123,77 zł;  - dla pom. nr 20 – 1.271,28 zł. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:  

1.Wniesienie wadium przelewem na rachunek bankowy w Banku Pocztowym S.A. w Bydgoszczy nr konta: 85 1320 0019 0099 0718 2000 0025 w terminie do dnia: 24.07.2017r., przy 

czym jako termin wpłaty rozumiany jest termin uznania wpłaty na rachunku Poczty Polskiej S.A. z dopiskiem na przelewie w rubryce tytułem: „PI Lublin – najem pomieszczeń w 

Tarnogrodzie”. 

2.Dołączenie do pisemnej oferty kopii wpłaty wadium. 

3. Złożenie przez Oferenta  oświadczenia o zapoznaniu się z treścią obwieszczenia, projektem umowy najmu i przyjęciu zawartych w w/w dokumentach warunków bez zastrzeżeń, jak 

również oświadczenie, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu najmu oraz że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

W składanym oświadczeniu należy wykazać , na które pomieszczenia oferent składa ofertę. 

Informacje dodatkowe: 

Wadium wpłacone przez  wyłonionego w przetargu najemcę, ulega zaliczeniu na poczet kaucji, o której mowa w § 7 ust. 1 umowy najmu. Pozostałą do zapłaty kwotę kaucji najemca 

zobowiązany jest wpłacić na konto Poczty Polskiej S.A. w Banku Pocztowym S.A. w Bydgoszczy nr konta: 85 1320 0019 0099 0718 2000 0025 przed podpisaniem umowy.  

Wadium przepada na rzecz Poczty Polskiej S.A.: 

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

2.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 w terminie 14 dni po dokonaniu wyboru oferty lub 

unieważnieniu przetargu.  

Jedna złożona oferta wystarcza do odbycia przetargu. 

Okres związania stron ofertą wynosi: 30 dni.   

Oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4 i 5 KPC, o którym mowa w §7 ust.7 umowy najmu (tytułem zabezpieczenia roszczeń 

Wynajmującego wynikających z umowy) jest wymagane przy zawarciu umowy najmu tylko w przypadku, gdy wartość przedmiotu umowy przekroczy kwotę 20.000 euro (słownie: 

dwadzieścia tysięcy euro).  

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg – PI  Lublin – najem pomieszczeń w Tarnogrodzie” należy składać do dnia 24 lipca 2017 r. do godz. 14:00 pod adresem:  

Poczta Polska SA,  

Pion Infrastruktury, Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości,  

Dział Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji w Lublinie  

ul. Kościuszki 9, 22-400 Zamość. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Informacje na temat powierzchni oraz termin oględzin pomieszczeń można uzgodnić w dni powszednie w godz. 7:15-15:15 po uprzednim kontakcie  

z Panią  Bogusławą Suszek tel. 84-638-01-69, 502-015-262.                  

 

Pomieszczenia można oglądać do dnia  21.07.2017 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
  

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 Obszaru Operacyjnego ds. nieruchomości 

Bogusława Suszek 

Nazwa działu/wydziału – Dział Administrowania Nieruchomościami i 

Konserwacji 

Adres: ul. Kościuszki 9, 22-400 Zamość 

Telefon: 84-638-01-69 

e-mail: Boguslawa.Suszek@poczta-polska.pl 

 

 

Imię i nazwisko administratora obiektu Krzysztof Adamowicz 

Nazwa działu/wydziału - Dział Administrowania Nieruchomościami i 

Konserwacji  
Adres: ul. Kościuszki 9, 22-400 Zamość 

Telefon: 84-638-64-62 

e-mail:Krzysztof.Adamowicz@poczta-polska.pl 

 

 

 

 

 


