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do publicznej wiadomości ogłoszenia o przetargu ustnym na najem lokali użytkowych będących w komunalnym zasobie Miasta 
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LP 1 2 3 

Adres lokalu użytkowego  Sienkiewicza 22 nr U2 Farna 2 nr U3 Jana Pawła II 5 nr 5/4 

Budynek, w którym 

znajduje się lokal 

 

- wspólnota mieszkaniowa 

- strefa ochrony  

   konserwatorskiej 

 

- wspólnota mieszkaniowa 

- strefa ochrony  

   konserwatorskiej 

 

 

- komunalny 

- strefa ochrony  

   konserwatorskiej 

 

Położenie lokalu parter parter , podwórze II piętro/piwnica 

Powierzchnia lokalu 
 

23,41 m2 28,86 m2 81,81 m2 

 

Pomieszczenia 

  

22,02  m2              

  1,39  m2   WC  

 

 

  

10,65  m2  

16,32  m2   

   0,91 m2  WC            

   0,98 m2   WC  

 

 

 

II piętro:             

27,02 m2              

19,79 m2               

  9,41 m2           

  7,15 m2   WC 

 6,56  m2    

        

piwnica: 

 11,88 m2         

Wyposażenie  

 

instalacje: 

 elektryczna, 

 wodno-kanalizacyjna 

 

 

instalacje: 

 elektryczna, 

 wodno-kanalizacyjna 

 

 

instalacje: 

 elektryczna, 

 wodno-kanalizacyjna 

 dwa piece kaflowe 

 

Dopuszczalna branża usługi, handel 
usługi, pomieszczenia 

składowe 

inne lokale o spłecznym  

przeznaczeniu 

 

Data zwolnienia lokalu zwolniony do 03.07.2018 r. zwolniony 

Stawka wywoławcza 

netto/1 m2 15,00 zł 8,00 zł  6,00 zł 

Wysokość postąpienia 1,00 zł 

Kwota wadium 1 053,45 zł 692,64 zł  1 472,58 zł 

 

Termin wpłaty wadium 

 

Wadium należy wpłacić z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej do momentu 

rozpoczęcia przetargu środki znajdowały się na koncie Urzędu Miejskiego. 

Nr konta bankowego  

do wpłaty wadium 
33 9065 0006 0000 0000 6624 0007 

 

Telefon  

administrator  

Urbis Sp.z o.o. 

Krzysztof Król 

-  61 424 58 40 

Krzysztof Król 

-  61 424 58 40 

Danuta Połczyńska 

- 61 424 58 40 

Uwagi 

 

Przystępujący do przetargu winien zapoznać się ze stanem technicznym lokalu przed 

przystąpieniem do licytacji.  

Inofmacji co do stanu technicznego oraz statusu nieruchomości udziela administrator. 
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LP 4 5 6 

Adres lokalu użytkowego  
Wyszyńskiego 25,27/ 

Jasna 4,5 nr U1 

 

Roosevelta 63 

- kiosk Nr S09 

 

 

Budowlanych  

- kiosk 

Budynek, w którym 

znajduje się lokal 

 

- wspólnota mieszkaniowa  

- strefa ochrony  

   konserwatorskiej 

 

 

- komunalny  

(pasaż handlowy) 

- poza strefą ochrony  

   konserwatorskiej 

 

 

- komunalny 

- poza strefa ochrony  

   konserwatorskiej 

 

 

Położenie lokalu 

 

piwnica 

 

parter  

parter 

przy przystanku  

autobusowym 

 

Powierzchnia lokalu 

 

64,10 m2 4,70 m2 

 

4,00 m2 

 

Pomieszczenia 

             

18,45  m2  

  9,97  m2   

  1,82  m2             

   5,97 m2    

   7,36 m2             

 14,70 m2    

   1,77 m2             

   4,06 m2    

 

4,70 m2              

   

WC wspólne  

 

 

4,00 m2 

 

Wyposażenie  

 

instalacje: 

 elektryczna 

 

 

instalacje: 

 elektryczna, 

 wodno-kanalizacyjna  

 

 

instalacje: 

 elektryczna 

 

Dopuszczalna branża 
lokale magazynowe, 

lokale piwniczne 
usługi, handel usługi, handel 

 

Data zwolnienia lokalu do 07.09.2018 r. zwolniony 
 

zwolniony 

 

Stawka wywoławcza 

netto/1 m2 

3,50 zł 10,00 zł 8,00 zł 

 

Wysokość postąpienia 

 

 

1,00 zł 
 

 

Kwota wadium 
673,05 zł 141,00 zł 96,00 zł 

 

Termin wpłaty wadium 

 

Wadium należy wpłacić z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej do momentu 

rozpoczęcia przetargu środki znajdowały się na koncie Urzędu Miejskiego. 

 

Nr konta bankowego do 

wpłaty wadium 

33 9065 0006 0000 0000 6624 0007 

 

Telefon  

administrator  

Urbis Sp.z o.o. 

Ewa Smyk 

 -  61 424 58 83 

 

Krzysztof Adamski 

 -  61 424 58 69 

 -  508  052 165 

Krzysztof Adamski 

 -  61 424 58 69 

 -  508  052 165 

Uwagi 

 

Przystępujący do przetargu winien zapoznać się ze stanem technicznym lokalu 

przed przystąpieniem do licytacji.  

Inofmacji co do stanu technicznego oraz statusu nieruchomości udziela 

administrator. 
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LP 7 

Adres lokalu użytkowego 

 

Św. Wawrzyńca 

- kiosk  

 

Budynek, w którym 

znajduje się lokal 

 

- komunalny 

- strefa ochrony  

   konserwatorskiej 

 

 

Położenie lokalu 

 

parter 

przy przystanku  

autobusowym 

 

Powierzchnia lokalu 

 

6,00 m2 

 

Pomieszczenia 

 

6,00 m2 

 

Wyposażenie  

 

instalacje: 

 elektryczna 

 

Dopuszczalna branża usługi, handel 

 

Data zwolnienia lokalu 

 

zwolniony 

 

Stawka wywoławcza 

netto/1 m2 

 

8,00 zł 

Wysokość postąpienia  

 

Kwota wadium 

 

144,00 zł 

 

Termin wpłaty wadium 

 

Wadium należy wpłacić z takim 

wyprzedzeniem, aby najpóźniej do 

momentu rozpoczęcia przetargu środki 

znajdowały się na koncie Urzędu 

Miejskiego. 

 

Nr konta bankowego do 

wpłaty wadium 

33 9065 0006 0000 0000 6624 0007 

Telefon 

administrator Urbis  

Sp.z o.o. 

 

Krzysztof Adamski 

 -  61 424 58 69 

 -  508  052 165 

Uwagi 

Przystępujący do przetargu winien 

zapoznać się ze stanem technicznym 

lokalu przed przystąpieniem  

do licytacji.  

Inofmacji co do stanu technicznego 

oraz statusu nieruchomości udziela 

administrator. 

 


