
POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM 

-
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mapie

Zdjęcie przedmiotu  wynajmu
Adres nieruchomości

Krynica Morska, ul. Gdańska 81

(gmina  Krynica Morska, powiat nowodworski,  woj. 
pomorskie)

Przedmiot wynajmu: łącznie 24 m2 gruntu – terenu 
nieutwardzonego, na który składają się trzy lokalizacje: 
lokalizacja nr 1 – 10 m2

lokalizacja nr 2 – 6 m2

lokalizacja nr 3 – 8 m2

Stawka wywoławcza czynszu: 330,00 PLN/m2 netto
miesięcznie (słownie: trzysta trzydzieści złotych za 1
metr kwadratowy netto miesięcznie)

Okres wynajmu: czas oznaczony, od dnia 15.06.2021
roku do dnia 15.09.2023 roku

Tryb wynajmu: 3 przetargi ustne – dla każdej z
lokalizacji osobno

Wadium: 6 600,00 PLN (słownie: sześć tysięcy sześćset
złotych 00/100) dla lokalizacji nr 1, 3 960,00 PLN
(słownie: trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych
00/100) dla lokalizacji nr 2, 5 280,00 PLN (słownie: pięć
tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych 00/100) dla
lokalizacji nr 3.



Opis przedmiotu wynajmu:

Łącznie 24 m2 gruntu (terenu nieutwardzonego), stanowiącego część
nieruchomości gruntowej położonej w Krynicy Morskiej przy ul.
Gdańskiej 81, z przeznaczeniem na sezonową działalność handlową lub
usługową.
Na powierzchnię gruntu przeznaczoną do wynajmu składają się trzy
lokalizacje o powierzchniach:

lokalizacja nr 1 - 10 m2,
lokalizacja nr 2 - 6 m2,
lokalizacja nr 3 - 8 m2.

Najemca może posadowić na przedmiocie najmu następujące obiekty:
• drewniany kiosk/obiekt nietrwale związanego z gruntem,
• namiot handlowy,
• stoisko handlowe,
• przyczepę gastronomiczną.

Działalność oraz lokalizacja obiektów na przedmiocie najmu może
odbywać się wyłącznie w okresie od dnia 15 czerwca do dnia 15
września każdego roku obowiązywania umowy. Czynsz pobierany
będzie za ww. okres.

Wynajmujący nie zapewnia dostępu do mediów koniecznych do
prowadzenia działalności na przedmiocie najmu. Ewentualnych
przyłączy do sieci wodnej, kanalizacyjnej oraz energetycznej Najemca
powinien dokonać własnym staraniem oraz na własny koszt.

Lokalizacje



Opis nieruchomości:

Miejscowość Krynica Morska

Ulica, nr budynku Gdańska 81

Powierzchnia gruntu, w 

którym zlokalizowany jest 

przedmiot wynajmu

0,2307 ha

Nr działki ewidencyjnej, 

obręb
415/4, 415/5, 415/6, 415/7, 415/8, 415/9, 415/10, 415/11, 415/12, Nr 0001, Krynica 
Morska

Księga wieczysta, Sąd 

Rejonowy, Nr Wydziału
GD2M/00046016/5, Sąd Rejonowy w Malborku, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych 
w Nowym Dworze Gdańskim

Stan prawny gruntu w użytkowaniu wieczystym Poczty Polskiej S.A.



Lokalizacja i dostępność komunikacyjna:

Krynica Morska – miasto w województwie pomorskim, w powiecie nowodworskim, na Mierzei Wiślanej, miedzy Zatoką Gdańską a Zalewem
Wiślanym, przy drodze wojewódzkiej nr 501. Miejscowość turystyczna z portem morskim, czterema przystaniami morskimi i letnim
kąpieliskiem. Krynica Morska to jedno z najmniejszych polskich miast, a jako gmina zajmuje pierwsze miejsce pod względem najmniejszych
gmin w Polsce. Miejscowość jest otoczona niemal z każdej strony przez lasy sosnowe, gdyż znajduje się na obszarze Parku Krajobrazowego
Mierzeja Wiślana.
Nieruchomość położona w centrum miejscowości. Otoczenie nieruchomości tworzy zabudowa mieszkaniowa oraz handlowo-usługowa, w tym
hotele i pensjonaty.



Opis nieruchomości:
Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 415/4, 415/5, 415/6, 415/7, 415/8, 415/9, 415/10, 415/11, 415/12 o łącznej powierzchni 

0,2307 ha,  zabudowana  budynkiem handlowo-usługowym.



OBWIESZCZENIE O PRZETARGACH USTNYCH NA SEZONOWY NAJEM GRUNTU W KRYNICY MORSKIEJ PRZY UL. GDAŃSKIEJ 81

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

Prowadzący przetarg: Poczta Polska S.A., Region Pionu Infrastruktury w Gdańsku, ul. Targ Rakowy 7/8, 80-940 Gdańsk.

Miejsce przetargu: Poczta Polska S.A., Region Pionu Infrastruktury w Gdańsku, ul. Targ Rakowy 7/8, 80-940 Gdańsk.

Przedmiot najmu: łącznie 24 m2 terenu nieutwardzonego, stanowiącego część nieruchomości gruntowej położonej w Krynicy Morskiej przy ul. Gdańskiej 81,       

z przeznaczeniem na sezonową działalność handlową lub usługową, w tym:

1) lokalizacja nr 1 – o pow. 10 m2

2) lokalizacja nr 2 – o pow. 6 m2

3) lokalizacja nr 3 – o pow. 8 m2

Termin obowiązywania umowy najmu – 27 miesięcy, tj. od dnia 15.06.2021 roku do dnia 15.09.2023 roku. 

Wysokość wywoławczej stawki czynszu:

1) dla lokalizacji nr 1 – 330,00 PLN za 1 m2 netto (słownie: trzysta trzydzieści złotych 00/100)

2) dla lokalizacji nr 2 – 330,00 PLN za 1 m2 netto (słownie: trzysta trzydzieści złotych 00/100)

3)  dla lokalizacji nr 3 – 330,00 PLN za 1 m2 netto (słownie: trzysta trzydzieści złotych 00/100)

Minimalne postąpienie: 33,00 PLN (słownie: trzydzieści trzy złote 00/100)

Przetargi w formie ustnej odbędą się w pokoju nr 123 (sala konferencyjna) w  siedzibie prowadzącego przetargi  w dniu 20.04.2021 r. :

1) lokalizacja nr 1 – o godz. 10.00,

2) lokalizacja nr 2 – o godz. 10.45,

3) lokalizacja nr 3 – o godz. 11.30.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium :

1) dla lokalizacji nr 1 – w wysokości  6 600,00 PLN (słownie: sześć tysięcy sześćset złotych 00/100) 

2) dla lokalizacji nr 2 – w wysokości 3 960,00 PLN (słownie: trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100) 

3) dla lokalizacji nr 3 – w wysokości 5 280,00 PLN (słownie: pięć  tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych 00/100) 

Wadium w podanych wyżej kwotach należy wpłacić na rachunek bankowy Wynajmującego w Banku Pocztowym S.A. w Bydgoszczy nr 85 1320 0019 0099

0718 2000 0025 z dopiskiem na przelewie w rubryce tytułem:

dla lokalizacji nr 1 - „przetarg, grunt Krynica, L 1” ,

dla lokalizacji nr 2 - „przetarg, grunt Krynica, L 2” ,

dla lokalizacji nr 3 - „przetarg, grunt Krynica, L 3” .



Wadium powinno być wpłacone do dnia 16.04.2021 r. przy czym jako termin wpłaty rozumiany jest termin uznania wpłaty na rachunku bankowym Poczty
Polskiej S.A. Wadium wpłacone przez Oferenta ulega częściowo zaliczeniu na poczet kaucji, która wynosi jednokrotność miesięcznego czynszu brutto.
Pozostała kwota wadium podlega zwrotowi na wskazany rachunek bankowy po podpisaniu umowy najmu.

Wadium przepada na rzecz Poczty Polskiej S.A.:

- jeżeli Oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się od zawarcia umowy najmu w wyznaczonym terminie,

- jeżeli żaden z oferentów nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej.

Wadium złożone przez innych uczestników przetargu, których oferty nie zostaną przyjęte, podlega zwrotowi na wskazany rachunek bankowy, bezpośrednio po 
dokonaniu wyboru oferty lub unieważnieniu przetargu. 

Do przeprowadzenia przetargu wystarczy uczestnictwo jednego licytanta.

Okres związania ofertą wynosi 30 dni. 

Bliższe informacje na temat najmu gruntu oraz termin oględzin można uzgodnić w dni powszednie w godz. 7.30 – 14.30

pod nr telefonu: 502 314 184 lub 504 733 112

POCZTA POLSKA S.A. ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGÓW W KAŻDYM CZASIE BEZ PODANIA PRZYCZYN.

Pozostałe informacje dotyczące przetargu należy uzyskać w siedzibie Regionu Pionu Infrastruktury w Gdańsku, Wydział Zarządzania Nieruchomościami, ul. Targ 
Rakowy 7/8, 80-940 Gdańsk I piętro  pokój 114 w godz. 7.30– 14.30, tel.: 502 314 184 



Formularz zgłoszenia uczestnictwa w procedurze wyłonienia najemcy

Dotyczy wynajmu części nieruchomości gruntowej położonej w Krynicy Morskiej przy ul. Gdańskiej 81 na czas oznaczony od dnia 15.06.2021 roku do 

dnia 15.09.2023 roku:

1) lokalizacja nr 1 – grunt o powierzchni 10 m2,

2) lokalizacja nr 2 – grunt o powierzchni 6 m2

3) lokalizacja nr 3 – grunt o powierzchni 8 m2*

Dane uczestnika przetargu:

Imię i nazwisko/Firma: ................................................................

Adres zamieszkania/Adres Firmy: ................................................

Telefon: ....................................................................................

Adres mailowy...........................................................................

NIP: (dotyczy podmiotów gospodarczych).........................................

Nr dowodu osobistego: .............................................................

Nr rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium lub jego część ………………………………………………………………………………………………

Oświadczenie

Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z/ze:

1) treścią ogłoszenia o przetargu na wynajem  gruntu, 

2)stanem technicznym i prawnym przedmiotu najmu oraz przyjmuję je bez zastrzeżeń.  

3)treścią umowy najmu i przyjmuję zawarte w niej zapisy bez zastrzeżeń.

3)klauzulą informacyjną i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia postępowania na wynajem gruntu 

opisanego powyżej, a w przypadku wyboru mojej oferty w celu zawarcia i realizacji umowy najmu.

……………………………………………………

(miejscowość, data i podpis oferenta)

* niepotrzebne skreślić



KLAUZULA INFORMACYJNA

1.Administratorem danych osobowych osób składających ofertę 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 procesu wynajmu wolnych powierzchni, w tym do
zawarcia Umowy, a także – w zakresie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora – w celu ustalenia,
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z umowy oraz w celu oceny ryzyka związanego z zawarciem 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. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

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

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

7. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu wynajmowania wolnych powierzchni,
w tym do zawarcia i wykonywania Umowy.

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: 

Wydział Zarządzania Nieruchomościami

Region Pionu Infrastruktury w Gdańsku

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

Telefon: 502 314 184

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

Administrator obiektu

Dział Administrowania Nieruchomościami 

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

Telefon: 504 733 112


