
POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM 

-
zdjęcie przedmiotu  wynajmu

i zlokalizuj na mapieLOKAL  MIESZKALNY

Gubin ul. Krasińskiego 2

(gmina Gubin, powiat  krośnieński, województwo lubuskie)

Przedmiot wynajmu:

Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 62,60 m2

usytuowany na I piętrze budynku, stanowiącego własność Poczty Polskiej S.A

położonego w Gubinie przy ul .Krasińskiego 2

Stawka czynszu: netto 12,27 zł/m2 netto miesięcznie (słownie: dwanaście

złotych 27/100)

Okres wynajmu: 2 lata

Tryb wynajmu: przetarg w formie składania pisemnych ofert

Wadium: 2304,30 zł (słownie: dwa tysiące trzysta cztery złote 30/100)

Data przetargu: 03 września 2018 roku godz. 10:15

Postąpienie : nie dotyczy



Opis przedmiotu wynajmu:

Lokal mieszkalny usytuowany jest na I piętrze budynku stanowiącego własność

Poczty Polskiej S.A. mieszczącego się w Gubinie

przy ul. Krasińskiego 2

korytarz ze schodami               przedpokój                              kuchnia

pokój nr 1                 pokój nr 2                             łazienka

Łączna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi – 62,60 m², na którą

składa się 5 pomieszczeń: 1 pokój o powierzchni 18,00 m², 2 pokój o powierzchni

13,30 m², kuchnia o powierzchni 10,00 m², przedpokój o powierzchni 15,70 m²

i łazienka z wc o powierzchni 5,60 m². Do lokalu przynależy korytarz ze schodami

o powierzchni 10,10 m2 oraz pomieszczenie w piwnicy o powierzchni 60,90 m2

(pomieszczenia przechodnie 11,50 m2, 24,00 m2, 9,00 m2, 11,90 m2, 4,50 m2)

Ogrzewanie gazowe (z kotłowni lokalnej). Lokal wyposażony w instalacje:

elektryczną, wodno-kanalizacyjną i gazową.

Niezależnie od czynszu Najemca będzie ponosił opłaty za:

• dostarczanie wody zimnej (ryczałt) ……. zł/m3 netto x ilość osób x 3 m3 = ……

zł netto + podatek VAT (wg obowiązującej stawki),

• odprowadzanie ścieków (ryczałt) …… zł/m3 netto x ilość osób x 3 m3 = …… zł

netto + podatek VAT (wg obowiązującej stawki),

energia elektryczna, odbiór odpadów stałych, gaz w ramach samodzielnie

podpisanych umów z usługodawcami,

• brak bieżącej ciepłej wody, wytworzenie we własnym zakresie



Opis nieruchomości:

Miejscowość Gubin

Ulica, nr budynku Krasińskiego 2

Powierzchnia budynku, w 

których zlokalizowany jest 

przedmiot wynajmu

1175,60 m2

Nr działki ewidencyjnej, 

obręb
163/6, 163/7, 0005 Gubin

Księga wieczysta, Sąd 

Rejonowy, Nr Wydziału

ZG2K/00000774/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim Wydział VI Zamiejscowy Ksiąg 

Wieczystych w Gubinie 

Stan prawny gruntu Użytkowanie wieczyste na rzecz Poczty Polskiej S.A.



Lokalizacja i dostępność komunikacyjna:

Miasto Gubin położne jest w zachodniej części województwa lubuskiego, przy granicy z Niemcami. W mieście znajduje się drogowe przejście graniczne.

Oddalone jest ok. 60 km od Zielonej Góry, 30 km od Krosna Odrzańskiego będącego miastem powiatowym. Pod względem geograficznym leży na prawym

brzegu Nysy Łużyckiej, nad Lubszą. Gubin leży w polskiej części Dolnych Łużyc.

Usytuowanie miejscowości Gubin, plan miasta



Opis nieruchomości:
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem głównym usługowo-mieszkalnym. Na terenie posesji przed budynkiem znajduje się chodnik. Na zapleczu

budynku plac manewrowy.

widok budynku od frontu
wejście do lokalu mieszkalnego



OGŁOSZENIE O WYNAJMIE LOKALI MIESZKALNYCH

Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Poznaniu ogłasza 

pisemny przetarg na najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w miejscowości 

Gubin przy ul. Krasińskiego nr 2, 

gmina Gubin, powiat krośnieński, woj. lubuskie

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

Prowadzący przetarg: Poczta Polska S.A., Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Poznaniu, ul. Głogowska 17,

60-943 Poznań .

Miejsce składania ofert: Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury, Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Poznaniu Dział Administrowania

Nieruchomościami i Konserwacji Zielona Góra, ul. Elektronowa 1, 65-900 Zielona Góra, biuro administratorów.

Charakterystyka lokalu mieszkalnego:

łączna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi – 62,60 m², na którą składa się z 5 pomieszczeń: 1 pokój o powierzchni 18,00 m²,

2 pokój o powierzchni 13,30 m², kuchnia o powierzchni 10,00 m², przedpokój o powierzchni 15,70 m² i łazienka z wc o powierzchni 5,60 m².

Do lokalu przynależy korytarz ze schodami o powierzchni 10,10 m² oraz pomieszczenie w piwnicy o powierzchni 60,90 m² (pomieszczenia

przechodnie 11,5 m², 24,00 m², 9,00 m² 11,9 m², 4,5 m²) - stan techniczny lokalu dostateczny. Zlokalizowany na I piętrze budynku

w miejscowości Gubin przy ul. Krasińskiego 2.

Wyposażenie lokalu stanowi instalacja elektryczna, centralnego ogrzewania, gazowa, a także wodno-kanalizacyjna. Niezależnie od czynszu,

najemca lokalu mieszkalnego będzie uiszczał opłaty za media, stanowiące zwrot ponoszonych przez wynajmującego kosztów, obejmujące:

centralne ogrzewanie, wodę i ścieki. Koszty wywozu nieczystości stałych oraz energii elektrycznej będą pokrywane przez najemcę w oparciu

o odrębne umowy, zawarte z zakładem energetycznym oraz zakładem komunalnym.

Termin obowiązywania umowy najmu:

24 miesiące

Wysokość wywoławczej stawki czynszu:

12,27 zł/m²/ m-c netto



Warunki przystąpienia do przetargu:

1. złożenie pisemnej oferty ze stawką czynszu za 1m 2,

2. zapoznanie się ze stanem technicznym lokalu oraz warunkami najmu (umową najmu),

3. złożenie pisemnego Oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji stanu technicznego przedmiotu przetargu oraz treści projektu

umowy najmu.

4. wpłacenie wadium w kwocie 2304,30 zł, nr konta: 85 1320 0019 0099 0718 2000 0025 prowadzone przez Bank Pocztowy S.A. w

Bydgoszczy w terminie do dnia: 31.08.2018 roku, przy czym jako termin wpłaty rozumiany jest termin uznania wpłaty na rachunku

Poczty Polskiej S.A.

Z projektem umowy najmu można zapoznać się w siedzibie Pionu Infrastruktury w miejscowości Zielona Góra

ul. Elektronowa 1, biuro administratorów tel. 502 016 503, w godzinach od 800 do 1400.

Termin i miejsce składania i otwarcia ofert:

Oferty w zaklejonych kopertach z napisem na kopercie: „Wynajem – Gubin ul. Krasińskiego 2 – lokal mieszkalny” należy składać do dnia

03.09.2018r. do godz. 10.00 osobiście lub drogą pocztową na adres: Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury, Dział

Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji 65-900 Zielona Góra ul. Elektronowa 1, biuro administratorów.

Otwarcie ofert odbędzie się w biurze administratorów w budynku ul. Elektronowa 1, w Zielonej Górze, w dniu 03.09.2018r. o godz. 10.15.

Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Jedna złożona oferta wystarcza do odbycia przetargu.

Bliższe informacje na temat stanu technicznego lokalu oraz termin oględzin można uzgodnić w dni powszednie od godz. 730 – 1430

z administratorem obiektu pod nr telefonu: 502 016 503

•

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 zgłoszenia uczestnictwa w przetargu

Dotyczy wynajmu części nieruchomości: Lokal mieszkalny w Gubinie przy ul. Krasińskiego 2, o powierzchni użytkowej 62,60 m²

zlokalizowanego na I piętrze, składający się z  2 pokoi, kuchni, łazienki z WC, przedpokoju, do lokalu przynależy korytarz ze schodami o

powierzchni 10,10 m² oraz pomieszczenie w piwnicy o powierzchni 60,90 m² (pomieszczenia przechodnie 11,5 m², 24,00 m², 9,00 m2 11,9

m², 4,5 m²), na okres …………… lat  

Dane uczestnika przetargu:

Imię i nazwisko/Firma przedsiębiorcy: ………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………..…

Adres zamieszkania/Siedziba i Adres przedsiębiorcy: .………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adres do korespondencji: …………….………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon: …………………………………………………………………………………………………………….

Adres mailowy: ……………………………………………………………………………………………………

NIP: (dotyczy przedsiębiorców) …………………………………………………………….…………………

PESEL (dotyczy osób fizycznych): ……………………………………………………………………………

Oświadczenie:

Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z treścią obwieszczenia o przetargu oraz ze stanem  technicznym lokalu przeznaczonego do

wynajmu, a także z treścią projektu umowy najmu i przyjmuję je bez zastrzeżeń.

………………………………

(podpis oferenta)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji procesu przetargowego na najem lokalu mieszkalnego będącego

własnością Poczty Polskiej S.A.



Lp. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poczta Polska S.A. z siedzibą przy ul. Rodziny

Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.

2. Kontakt z inspektorem danych osobowych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A. ul. Rodziny 

Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, adres e-mail: 

inspektorodo@poczta-polska.pl (od 25 maja 2018 r.).

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: realizacji procesu przetargowego na najem

lokalu mieszkalnego będącego własnością Poczty Polskiej S.A. na podstawie art. 6 ust 1 lit. a

RODO.

4 Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują następujące dane:

1.imię nazwisko, 

2.PESEL

3.adres zamieszkania, 

4.adres do korespondencji.

5.numer telefonu*

6.adres poczty elektronicznej*

*wariantowo

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego w związku z realizacją

usługi przez podmiot przetwarzający (rozwiązania chmurowe), na podstawie standardowych klauzul

ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje

prawo do uzyskania kopii tych danych.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Umowy, a także przez

okres przedawnienia roszczeń z Umowy.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia

lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (od 25 maja 2018 r.).

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w przetargu Poczty 

Polskiej S.A.

...................................................... 
                    ( podpis oferenta) 

mailto:inspektorodo@poczta-polska.pl


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: 

Dział Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji

Adres: 65-900 Zielona Góra, ul Elektronowa 1

Telefon: 502-016-503


