POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM
Adres nieruchomości
Podwiesk 29
LOKAL MIESZKALNY
(gmina Chełmno, powiat chełmiński, województwo
kujawsko-pomorskie)
Przedmiot wynajmu:
Lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 60,00 m2
Stawka czynszu: netto 6,50 PLN/m2 miesięcznie

Okres wynajmu: 2 lata
Tryb wynajmu: konkurs ofert Oferty należy składać w

zamkniętych kopertach z napisem: „Etap II przetarg na
lokal mieszkalny nr 29 w m. Podwiesk.” do dnia
24.10.2017r. do godz. 9:45 pod adres: ul. Jagiellońska 6,
85-950 Bydgoszcz, pokój nr 302 III p, lub złożyć osobiście
pod wskazany adres.

Data przetargu: 24.10.2017

•

Zdjęcie przedmiotu wynajmu

Kliknij
i zlokalizuj na
mapie

Opis przedmiotu wynajmu:
W skład lokalu mieszkalnego wchodzą: 2 pokoje, kuchnia,
przedpokój, łazienka z wc
Lokal wyposażony jest w instalacje: wodno-kanalizacyjną
(szambo), elektryczną i centralne ogrzewanie.
Nieruchomość położona jest w centralnej części
miejscowości. Bezpośrednie otoczenie nieruchomości stanowi
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i obiekty usługowe i
handlowe.
Lokal mieszkalny usytuowany jest na parterze budynku
stanowiącego własność Poczty Polskiej S.A..
Składa się z:
2 pokoje o powierzchni 15,33 m2 i 18,49 m2,
Kuchnia 12,18 m2
Łazienka z wc 2,00 m2
Przedpokój 12,00 m2
Ogólny stan techniczny określić można jako średni.

•

Zdjęcia poszczególnych pomieszczeń, przeznaczonych do wynajmu/dzierżawy

Opis nieruchomości:

Miejscowość

Podwiesk, województwo kujawsko-pomorskie

Ulica, nr budynku

29

Powierzchnia budynku, w
których zlokalizowany jest
przedmiot wynajmu

473 m²

Nr działki ewidencyjnej,
obręb

470, Tuchomie

Księga wieczysta, Sąd
Rejonowy, Nr Wydziału

T01C/00016512/1 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Chełmnie, V Wydział Ksiąg
Wieczystych

Stan prawny gruntu

Działka zabudowana w użytkowaniu wieczystym Poczty Polskiej S.A.

Lokalizacja i dostępność komunikacyjna:
Nieruchomość zlokalizowana jest się w centralnej części wsi.
Miejscowość Podwiesk położona jest w powiecie chełmińskim, w odległości 10,5 km od Chełmna i 54 km od Torunia. W pobliżu
Chełmna znajduje się droga krajowa nr 91 oraz most przez Wisłę.

• Mapa sytuacyjna miejscowości

Opis nieruchomości:
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem głównym mieszkalno-użytkowym oraz budynkiem gospodarczymi.

• Zdjęcia nieruchomości

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:
Agnieszka Najdek administrator obiektu
Dział Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji
Adres: 85-950 Bydgoszcz , ul. Jagiellońska 6,
Telefon: 502 012 679
E-mail: agnieszka.najdek@poczta-polska.pl

Ilona Bugajska-Chamera Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Gdańsku
Adres: 80-940 Gdańsk, ul. Targ Rakowy 7/8,
Telefon: 058 326-62-48 lub 0-502-012-347
E-mail: ilona.bugajska-chamera@poczta-polska.pl

