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• Zdjęcie przedmiotu  wynajmu

Adres nieruchomości

Choceń

ul. Generała Władysława Sikorskiego 15

(Gmina Choceń, powiat włocławski, woj. kuj.-pom.)

Przedmiot wynajmu:  Lokal mieszkalny nr 2                    
o powierzchni użytkowej 33,80 m2

Stawka czynszu: netto 12,70 PLN/m2 miesięcznie

Okres wynajmu: 36 miesięcy

Tryb wynajmu: przetarg pisemny

Data przetargu: 30.09.2022 rok



Opis przedmiotu wynajmu:

Lokal mieszkalny usytuowany jest na parterze budynku 

biurowego stanowiącego własność Poczty Polskiej S.A. 

Składa się z 2 izb o łącznej powierzchni użytkowej       

33,80 m², w tym powierzchni pokoi 26,66m² (1 pokój z 

aneksem kuchennym o pow. 19,54 m², 2 pokój o pow. 7,12 

m²), łazienki z wc o pow. 2,92 m² , przedpokoju o pow.       

4,22 m².

Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno-

kanalizacyjną i c.o. System centralnego ogrzewania –

wspólna kotłownia olejowa. W pomieszczeniach lokalu 

zamontowane są grzejniki panelowe. Stolarka okienna, 

okna skrzynkowe plastikowe, oszklenie pełne. Drzwi 

wejściowe w stanie dobrym. Podłogi w pokojach – panele 

drewniane, w części aneksu kuchennego – płytki, w 

przedpokoju – panele drewniane. W pomieszczeniu łazienki 

– na ścianach płytki, na posadzce gres. Ogólny stan 

techniczny określić można jako dobry. 



Opis nieruchomości:

Miejscowość Choceń

Ulica, nr budynku Generała Władysława Sikorskiego 15

Powierzchnia budynku, w 

których zlokalizowany jest 

przedmiot wynajmu

355,90 m²

Nr działki ewidencyjnej, 

obręb

154/14 i 154/15

Księga wieczysta, Sąd 

Rejonowy, Nr Wydziału

WL1W/00039971/4, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Włocławku VI Wydział 

Ksiąg Wieczystych.

Stan prawny gruntu Użytkowanie  wieczyste  Poczty Polskiej S.A.



Lokalizacja i dostępność komunikacyjna:

Nieruchomość położona w m. Choceń położona w Gmina Choceń położona jest w południowo-wschodniej części województwa kujawsko-

pomorskiego, w powiecie włocławskim. Gmina graniczy z gminą Włocławek (od północy), z gminą Kowal (od wschodu), z gminą Lubień Kujawski

(od południowego – wschodu), z gminą Chodecz (od południa) oraz z gminami Boniewo i Lubraniec (od zachodu). Główną rzeką terenu gminy

jest rzeka Lubieńka, przez teren gminy przepływa również rzeka Chodeczka. Bardzo istotnym elementem są dawne parki podworskie wraz z

zespołami dworskimi z XVIII i XIX w. Siedzibą gminy jest wieś Choceń, natomiast jej podstawową funkcją jest rolnictwo.

Bezpośrednie otoczenie nieruchomości stanowią: Apteka, Posterunek Policji, Straż Pożarna, Biblioteko, Piekarnia. Nieruchomość położona przy

głównej ulicy, przebiegającej przez całą miejscowość. W obrębie nieruchomości znajduje się placówka pocztowa – UP Choceń.

.

• Mapa sytuacyjna miejscowości 



ZDJĘCIA NIERUCHOMOŚCI

Opis nieruchomości:
Nieruchomość zabudowana jest : budynkiem biurowym.



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, Dział Administrowania

Nieruchomościami, ul. Fryderyka Chopina 54, 87-800 Włocławek, pokój nr 209, II piętro.

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

Nieruchomościami, ul. Fryderyka Chopina 54, 87-800 Włocławek, pokój nr 209, II piętro.

Poczta Polska S.A. Ośrodek Infrastruktury w Gdańsku ogłasza przetarg pisemny na najem lokalu mieszkalnego Nr 2

o powierzchni użytkowej 33,80 m² wraz z pomieszczeniem przynależnym w piwnicy o powierzchni użytkowej 6,64 m2,

zlokalizowanego na parterze budynku biurowego położonego w miejscowości Choceń, ul. Generała Władysława

Sikorskiego 15.

Okres trwania umowy – 36 miesięcy.

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

otoczenie nieruchomości stanowią punkty handlowo – usługowe, w pobliżu znajduje się Posterunek Policji, Straż

Pożarna, Biblioteka. W obrębie nieruchomości znajduje się placówka pocztowa.

Przedmiot najmu: Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 33,80 m², składający się z 2 pokoi (jeden pokój

z aneksem kuchennym), łazienki z wc, oraz przedpokoju. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno-

kanalizacyjną i c.o. System centralnego ogrzewania – wspólna kotłownia olejowa. Stolarka okienna plastikowa. Drzwi

wejściowe w stanie dobrym. Podłogi – panele, płytki i gres. Ściany wymagają odświeżenia. Ogólny stan techniczny

określić można jako dobry.



Wywoławcza stawka czynszu netto: wynosi 12,70 PLN/m2 miesięcznie.

Postąpienia: nie dotyczy.

Szczegółowe informacje na temat przetargu i warunków najmu zostały zawarte w projekcie umowy najmu, z którym

można się zapoznać siedzibie Ośrodka Infrastruktury w Gdańsku, Dział Administrowania Nieruchomościami,

ul. Fryderyka Chopina 54, 87-800 Włocławek, pokój nr 209, II piętro, tel. 502 012 201 w godzinach od 8:00 do 14:00.

Termin i miejsce składania ofert: 29.09.2022 rok do godz. 14:00. Miejsce: Poczta Polska S.A. Ośrodek Infrastruktury

w Gdańsku, Dział Administrowania Nieruchomościami, ul. Fryderyka Chopina 54, 87-800 Włocławek, pokój nr 209,

II piętro.

Termin i miejsce otwarcia ofert: 30.09.2022 rok, godz. 10:00. Miejsce: Poczta Polska S.A. Ośrodek Infrastruktury

w Gdańsku, Dział Administrowania Nieruchomościami, ul. Fryderyka Chopina 54, 87-800 Włocławek, pokój nr 209,

II piętro.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

Wniesienie wadium w wysokości 1.287,78 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście osiemdziesiąt siedem złotych 78/100) do 

dnia 29.09.2022r. na konto : Bank Pocztowy S.A. 85 1320 0019 0099 0718 2000 0025 z dopiskiem na przelewie –

„przetarg na lokal mieszkalny nr 2, Choceń, ul. Generała Władysława Sikorskiego 15”

Do dnia przetargu złożenie przez Oferenta podpisanego formularza ofertowego (druk nr 1) oraz dwóch oświadczeń      

(druk nr 2 i druk nr 3) i zaparafowanej umowy najmu.

W przypadku osobistego uczestnictwa w przetargu przedłożenie przez uczestników przetargu dowodów tożsamości.



Oferty w zaklejonych kopertach z napisem na kopercie: „Wynajem – Chełmża, ul. Generała Władysława

Sikorskiego 15 – lokal mieszkalny nr 2”, należy składać do dnia 29.09.2022r. do godz. 15:00 w obiekcie Poczty

Polskiej S.A., Ośrodka Infrastruktury w Gdańsku, Działu Administrowania Nieruchomościami, ul. Fryderyka

Chopina 54, 87-800 Włocławek, pokój nr 209, II piętro. W przypadku składania ofert drogą pocztową, zaklejoną

kopertę z Ofertą należy umieścić w kolejnej kopercie, zaadresowanej: Poczta Polska S.A., Ośrodek Infrastruktury

w Gdańsku, Dział Administrowania Nieruchomościami, ul. Fryderyka Chopina 54, 87-800 Włocławek. W przypadku

składania oferty drogą pocztową, liczy się data dostarczenia Oferty do w/w obiektu.

Informacje dodatkowe:

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

mieszkalny na chwilę obecną jest zajęty.

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

pod nr tel. 502 012 201.

Pomieszczenia można oglądać do dnia 27.09.2022 r.

POCZTA POLSKA S.A. ZASTRZEGA SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA  PRZETARGU 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: 

Anna Lipińska, Wydział Zarządzania Nieruchomościami

w Gdańsku

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

Telefon: 502 012 296 

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

Administrator obiektu

Dział Administrowania Nieruchomościami

Adres: 87-800 Włocławek, ul. Fryderyka Chopina 54

Telefon: 502 012 201


