POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM
-

LOKALE UŻYTKOWE
KOLNO, UL. MARII KONOPNICKIEJ 2, 18-500 KOLNO
(gm. Kolno, powiat kolneński, woj. podlaskie)

Przedmiot wynajmu:
1)

lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 16,70 m2,

2)

lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 53,62 m2, .

3)

lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 42,15 m2,

4)

lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 131,70 m2,

5)

lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 16,19m2,

6)

lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 31,75m2..

Stawka czynszu: do negocjacji
Okres wynajmu: czas nieoznaczony
Tryb wynajmu: negocjacje cenowe

Budynek biurowy Poczty Polskiej S.A. w Kolnie
Kliknij
i zlokalizuj na
mapie

Lokal Nr 1

Opis przedmiotu wynajmu:
1) lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 16,70 m2, usytuowany na
parterze budynku biurowego, składający się z 1 pomieszczenia. Lokal
wyposażony jest w instalacje: elektryczną, centralnego ogrzewania,
możliwość korzystania ze wspólnej powierzchni socjalnej. Stan
techniczny pomieszczenia dobry.
2) lokal użytkowy, o powierzchni użytkowej 53,62 m2, usytuowany na I
piętrze budynku biurowego, składający się z 6 pomieszczeń (9,98 m2,
15,25 m2, 10,44 m2, 12,45 m2, 2,35 m2 – korytarz, 3,15 m2 –
łazienka). Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, centralnego
ogrzewania, wodno - kanalizacyjną. Stan techniczny pomieszczeń
dobry.
3)

Lokal Nr 2

lokal użytkowy, o powierzchni użytkowej 42,15 m2, usytuowany na I
piętrze budynku biurowego, składający się z 2 pomieszczeń (23,20
m2, 18,95 m2). Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną,
centralnego ogrzewania, możliwość korzystania ze wspólnej
powierzchni socjalnej. Stan techniczny pomieszczeń dobry.

Lokal Nr 3

Klatka schodowa

Lokal Nr 4

Opis przedmiotu wynajmu:
4) lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 131,70 m2, usytuowany na
I piętrze budynku biurowego, składający się z 5 pomieszczeń (6,80
m2, 19,72 m2, 13,59 m2, 75,14 m2, 16,45 m2).
Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, centralnego
ogrzewania, możliwość korzystania ze wspólnej powierzchni
socjalnej. Stan techniczny pomieszczenia dobry.
5) lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 16,19 m2, usytuowany w
budynku gospodarczym, składający się z 1 pomieszczenia.
Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną. Stan techniczny
pomieszczenia dobry.
6) lokal użytkowy, o powierzchni użytkowej 31,75 m2, usytuowany w
budynku gospodarczym, składający się z 1 pomieszczenia.
Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną.
Stan techniczny pomieszczenia dobry.

Lokal Nr 5 i Nr 6

Opis nieruchomości:

Miejscowość

Kolno

Ulica, nr budynku

Marii Konopnickiej 2

Powierzchnia budynku, w
którym zlokalizowany jest
przedmiot wynajmu

1274,13 m2 - budynek biurowy
105,14 m2 - budynek gospodarczy

Nr działki ewidencyjnej, obręb

1642/1; 1642/6; obręb Kolno

Księga wieczysta, Sąd
Rejonowy, Nr Wydziału

LM1L/00007647/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Łomży, VI Wydział Ksiąg
Wieczystych

Stan prawny gruntu

Grunt w użytkowaniu wieczystym Poczty Polskiej S.A., budynki stanowią
odrębny od gruntu przedmiot własności.

Lokalizacja i dostępność komunikacyjna:
Nieruchomość położona jest w ścisłym centrum miejscowości, w najbliższym otoczeniu znajdują się obiekty: administracji
publicznej, handlowo-usługowe, mieszkalne. W obrębie nieruchomości funkcjonuje Urząd Pocztowy.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość zabudowana jest wielokondygnacyjnym, murowanym budynkiem biurowym
o powierzchni użytkowej 1274,13 m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 105,14 m2.

1.

Administratorem danych osobowych osób uprawnionych do zawarcia Umowy jest Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rodziny
Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.

2.

Kontakt z inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, adres e-mail:
inspektorodo@poczta-polska.pl.

3.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, a także – w zakresie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora – w celu ustalenia,
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z umowy, na podstawie odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4.

Dane osobowe będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej i mogą być przekazane - na podstawie standardowych klauzul
ochrony danych - do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez administratora z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft.
Stosowane przez Microsoft standardowe klauzule umowne zgodne z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, dostępne są pod adresem:
https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx w części Online Services Terms (OST).

5.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania oraz przenoszenia danych.

6.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Umowy, a także przez okres przedawnienia roszczeń z Umowy.

7.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.

Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia i wykonywania Umowy.

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
Region Pionu Infrastruktury w Białymstoku
Adres: 18-400 Łomża, Plac Pocztowy 1
Telefon: (86) 216-54- 25 lub 507 121 316
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Region Pionu Infrastruktury w Białymstoku
Adres: 18-400 Łomża, Plac Pocztowy 1
Telefon: (86) 2153018

