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• Zdjęcie przedmiotu  wynajmu

Adres nieruchomości

Trzebielino

ul. Pomorska 43

Przedmiot wynajmu:  Lokal mieszkalny o powierzchni 
użytkowej  63,62 m2

Stawka czynszu: netto 6,97 PLN/m2 miesięcznie

Okres wynajmu: 5 lat z możliwością kontynuacji

Tryb wynajmu: przetarg pisemny

Data przetargu: 31.05.2022 rok



Opis przedmiotu wynajmu:

Lokal mieszkalny usytuowany jest na parterze budynku

biurowego stanowiącego własność Poczty Polskiej S.A.

Składa się z 3 izb o łącznej powierzchni użytkowej

63,62 m², w tym powierzchni pokoi 34,06 m² (1 pokój

o pow. 16,40 m², 2 pokój o pow. 17,66 m²), kuchni o pow.

13,17 m², łazienki z wc o pow. 3,93 m², dwóch schowków

o pow. 4,24 m² i 3,11 m² oraz wiatrołapu o pow. 5,11 m².

Do lokalu mieszkalnego przynależy pomieszczenie

gospodarcze w budynku gospodarczym o pow. 17,18 m².

Lokal mieszkalny, który jest przedmiotem wniosku stanowi

pustostan, nie nadający się do wynajmu ze względu na zły

stan techniczny. Lokal mieszkalny może zostać

przeznaczony do wynajmu po wykonaniu robót

budowlanych na podstawie kosztorysu inwestorskiego,

określającego prace niezbędne do wykonania przez

przyszłego Najemcę i na koszt Najemcy. Rzeczoznawca

majątkowy określił stawkę czynszu uwzględniającą stan

techniczny lokalu



Opis nieruchomości:

Miejscowość Trzebielino

Ulica, nr budynku Pomorska 43

Powierzchnia budynku, w 

których zlokalizowany jest 

przedmiot wynajmu

177,42 m²

Nr działki ewidencyjnej, 

obręb

95

Księga wieczysta, Sąd 

Rejonowy, Nr Wydziału

SL1M/00007041/2, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Miastku, IV Wydział Ksiąg 

Wieczystych.

Stan prawny gruntu Użytkowanie  wieczyste  Poczty Polskiej S.A.



Lokalizacja i dostępność komunikacyjna:

Nieruchomość położona w m. Trzebielino, ul. Pomorska 43. Wieś położona w województwie pomorskim, w powiecie bytowskim, w gminie

Trzebielino, w pobliżu jeziora Trzebielskiego i przy trasie drogi krajowej. Miejscowość jest siedzibą sołectwa Trzebielino, w którego skład wchodzą

również Szczyciec i Toczek. Miejscowość jest siedzibą gminy Trzebielino, nadleśnictwa oraz placówki Ochotniczej Straży Pożarnej. Zabytki to

kościół ewangelicki, Pałac von Puttkamerów, szachulcowy dwór, kuźnia z podcieniem. W miejscowości znajduje się także duże jezioro

trzebielińskie. Najbliższe sąsiedztwo to zabudowa jednorodzinna, sklep spożywczy, Urząd Gminy. W budynku funkcjonuje placówka pocztowa.

.

• Mapa sytuacyjna miejscowości 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Trzebielino_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ochotnicza_stra%C5%BC_po%C5%BCarna_(Polska)


ZDJĘCIA NIERUCHOMOŚCI

Opis nieruchomości:
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem biurowym i budynkiem gospodarczym.



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., Ośrodek Infrastruktury w Gdańsku,

ul. Targ Rakowy 7/8, 80-940 Gdańsk.

Miejsce wyboru oferty: Poczta Polska S.A. Ośrodek Infrastruktury, Dział Administrowania Nieruchomościami

76-200 Słupsk, ul. Hugo Kołłątaja 31, pokój nr 126, I piętro.

Poczta Polska S.A. Region Pionu Infrastruktury w Gdańsku ogłasza przetarg pisemny na najem lokalu mieszkalnego

o powierzchni użytkowej 63,62 m², zlokalizowanego na parterze budynku biurowego położonego w miejscowości

Trzebielino, ul. Pomorska 43.

Okres trwania umowy – 60 miesięcy.

Charakterystyka nieruchomości: : Nieruchomość znajduje się w centralnej części miejscowości. Bezpośrednie

otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. W pobliżu znajdują się obiekty handlowe. W

obrębie nieruchomości znajduje się placówka pocztowa.

Przedmiot najmu: Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 63,62 m², składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc

dwóch schowków oraz wiatrołapu i pomieszczenia przynależnego. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną,

wodno-kanalizacyjną. Stolarka okienna drewniana. Okna skrzynkowe. Oszklenie pełne. Drzwi wejściowe w stanie

dobrym. Lokal mieszkalny wymaga remontu.

Ogólny stan techniczny określić można jako przeznaczony do remontu.



Wywoławcza stawka czynszu netto: wynosi 14,10 PLN/m2 miesięcznie.

Postąpienia: nie dotyczy.

Szczegółowe informacje na temat postępowania i warunków najmu zostały zawarte w projekcie umowy najmu, z którymi

można się zapoznać siedzibie Ośrodka Infrastruktury, Dział Administrowania Nieruchomościami 76-200 Słupsk, ul. Hugo

Kołłątaja 31, pokój nr 126, I piętro, tel. 502 017 401 w godzinach od 8:00 do 14:00.

Termin i miejsce składania ofert: 30.05.2022 rok do godz. 14:00. Miejsce: Poczta Polska S.A. Ośrodek Infrastruktury,

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

Termin i miejsce otwarcia ofert: 31.05.2022 rok, godz. 10:00. Miejsce: Poczta Polska S.A. Ośrodek Infrastruktury,

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

Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest:

Wniesienie wadium w wysokości 1.330,29 zł(słownie: jeden tysiąc trzysta trzydzieści złotych 29/100) do dnia 

30.05.2022r. Na konto : Bank Pocztowy S.A. 85 1320 0019 0099 0718 2000 0025 z dopiskiem na przelewie –

„przetarg pisemny na lokal mieszkalny w Trzebielinie ul. Pomorska 43”

Złożenie przez Oferenta podpisanego formularza ofertowego (druk nr 1) oraz dwóch oświadczeń  (druk nr 2 i druk nr 3)  

i zaparafowanej umowy najmu do dnia 30.05.2022r.

Wymagane dokumenty należy przesłać w zamkniętej kopercie na adres: Poczta Polska S.A. Ośrodek Infrastruktury, 

Dział Administrowania Nieruchomościami, 76-200 Słupsk, ul. Hugo Kołłątaja 31, pokój nr 126, I piętro „ Przetarg 

pisemny na lokal mieszkalny w Trzebielinie ul. Pomorska 43”



Informacje dodatkowe:

Okres  związania z ofertą wynosi 30 dni. Jedna złożona oferta wystarcza do odbycia postępowania. Przedmiotowy lokal 

mieszkalny na chwilę obecną jest wolny.

Bliższe informacje oraz termin oględzin pomieszczeń można uzgodnić w dni powszednie w godz. od 8.00 do 14.00  

pod nr tel. 502 017 401.

Pomieszczenia można oglądać do dnia 27.05.2022r.

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: 

Wydział Zarządzania Nieruchomościami

w Gdańsku

Adres: 80-940 Gdańsk, ul. Targ Rakowy 7/8,

Telefon: 523 395 763

E-mail: sekretariat.ci.gdansk@poczta-polska.pl

Dział Administrowania Nieruchomościami

Adres: 88-940 Gdańsk, ul. Targ Rakowy 7/8

Telefon: 502 017 401


