
POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM 

-

Kliknij 
i zlokalizuj na 

mapie
Adres nieruchomości

Gdynia, 

Aleja Zwycięstwa 254

Przedmiot wynajmu:  Lokal mieszkalny nr 5                   
o powierzchni użytkowej 61,56 m2

Stawka czynszu: netto 25,10 PLN/m2 miesięcznie

Okres wynajmu: 12 miesięcy

Tryb wynajmu: przetarg pisemny

Data przetargu: 20.01.2023 rok



Opis przedmiotu wynajmu:

Lokal mieszkalny usytuowany jest na II piętrze w budynku 

mieszkalnym, stanowiącym własność Poczty Polskiej S.A. 

Składa się z 3 izb o łącznej powierzchni użytkowej 61,56 

m², w tym powierzchni pokoi 36,78 m² (18,36 m² + 18,42 

m²), kuchni o pow. 15,08 m², łazienki z wc o pow. 4,79 m² , 

przedpokoju o pow. 4,91m², 

Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno-

kanalizacyjną, gazową i c.o. System centralnego 

ogrzewania – kocioł gazowy. W pomieszczeniach lokalu 

zamontowane są grzejniki żeliwne. Stolarka okienna, okna 

skrzynkowe plastikowe, oszklenie pełne. Drzwi wejściowe 

w stanie – do wymiany. Podłoga w pokoju – parkiet – do 

odnowienia, w kuchni i przedpokoju – parkiet (cześciowo

przykryty wykładzina pcv. W pomieszczeniu łazienki -

terakota. Ogólny stan techniczny określić można – do 

odnowienia.



Opis nieruchomości:

Miejscowość Gdynia

Ulica, nr budynku Aleja Zwycięstwa 254

Powierzchnia budynku, w 

których zlokalizowany jest 

przedmiot wynajmu

1.229,15 m²

Nr działki ewidencyjnej, 

obręb

1866

Księga wieczysta, Sąd 

Rejonowy, Nr Wydziału

GD1G/00043745/5, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg 

Wieczystych.

Stan prawny gruntu Użytkowanie  wieczyste  Poczty Polskiej S.A.



Lokalizacja i dostępność komunikacyjna:

Nieruchomość położona w m. Gdynia jest jednym z najmłodszych miast w Polsce, wchodzi w skład aglomeracji trójmiejskiej i pełni funkcję

ważnego portu na wybrzeżu Bałtyku. Plan przekształcenia niewielkiej wioski rybackiej w liczący się port pojawiły się w dwudziestoleciu

międzywojennym. Większość mieszkańców zasiedla nowoczesne bloki, a centrum Gdyni zdominowane jest przez budynki z dwudziestolecia

międzywojennego i współczesne architektury. Ciekawe miejsca : Centrum Nauki Experyment, Akwarium Gdyńskie, Trójmiejski Park

Krajobrazowy, plaża. Bezpośrednie otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna. Nieruchomość

położona przy głównej ulicy. W pobliżu znajdują się : restauracja, hotel. Klinika stomatologiczna, Przychodnia zdrowia, kaplica, punkty handlowe

i usługowe. W obrębie nieruchomości znajduje się placówka pocztowa.

.

• Mapa sytuacyjna miejscowości 



ZDJĘCIA NIERUCHOMOŚCI

Opis nieruchomości:
Nieruchomość zabudowana jest : budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem handlowo-usługowym.



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. Targ Rakowy, 80-940 Gdańsk.

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

Nieruchomościami, ul. Targ Rakowy, 80-940 Gdańsk – I piętro pokój Nr 111 .

Poczta Polska S.A. Ośrodek Infrastruktury w Gdańsku ogłasza przetarg pisemny na najem lokalu mieszkalnego Nr 5

o powierzchni użytkowej 61,56 m², zlokalizowanego na II piętrze budynku mieszkalnego położonego w miejscowości

Gdynia, Aleja Zwycięstwa 254.

Okres trwania umowy – 12 miesięcy.

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

otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, punkty handlowe i usługowe, Hotel,

Przychodnia zdrowia, Klinika stomatologiczna. W pobliżu znajduje się centrum handlowe. W obrębie nieruchomości

znajduje się placówka pocztowa.

Przedmiot najmu: Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 61,56 m², składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc,

przedpokoju. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, gazową, wodno-kanalizacyjną i c.o. System centralnego

ogrzewania – kocioł gazowy. Stolarka okienna plastikowa. Okna skrzynkowe. Oszklenie pełne. Drzwi wejściowe w stanie

do odnowienia. Podłogi – parkiet i terakota. Ściany wymagają odświeżenia. Ogólny stan techniczny – do odnowienia.



Wywoławcza stawka czynszu netto: wynosi 25,10 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. Targ

Rakowy, 80-940 Gdańsk – I piętro pokój Nr 111 , tel. 502 012 368 w godzinach od 8:00 do 14:00.

Termin i miejsce składania ofert: 19.01.2023 rok do godz. 15:00. Miejsce: Poczta Polska S.A. Ośrodek Infrastruktury

w Gdańsku, Dział Administrowania Nieruchomościami, ul. Targ Rakowy, 80-940 Gdańsk – I piętro pokój Nr 111

Termin i miejsce otwarcia ofert: 20.01.2023 rok, godz. 10:00. Miejsce: Poczta Polska S.A. Ośrodek Infrastruktury

w Gdańsku, Dział Administrowania Nieruchomościami, ul. Targ Rakowy, 80-940 Gdańsk – I piętro pokój Nr 111

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

Wniesienie wadium w wysokości 4.635,48 zł (słownie cztery tysiące sześćset trzydzieści pięć złotych 48/100) do dnia 

19.01.2023r. na konto : Bank Pocztowy S.A. 85 1320 0019 0099 0718 2000 0025 z dopiskiem na przelewie –

„przetarg na lokal mieszkalny nr 5, Gdynia, Aleja Zwycięstwa 254”

Do dnia przetargu złożenie przez Oferenta podpisanego formularza zgłoszenia uczestnictwa w przetargu oraz 

oświadczenia 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 – Gdynia, Aleja Zwycięstwa 254 – lokal

mieszkalny nr 5”, należy składać do dnia 19.01.2023r. do godz. 15:00 w obiekcie Poczty Polskiej S.A., Ośrodka

Infrastruktury w Gdańsku, Działu Administrowania Nieruchomościami, ul. Targ Rakowy7/8, 80-940 Gdańsk, pokój

nr 111, I 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. Targ Rakowy, 80-940 Gdańsk. 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 pusty.

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

pod nr tel. 502 012 368

Pomieszczenia można oglądać do dnia 17.01.2023r.

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: 

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: 85-950 Bydgoszcz ul. Jagiellońska 6

Telefon: 502 012 368


