
Zał. Nr 1 do ogłoszenia o aukcji na najem lokali użytkowych z dnia 26.10.2009 r. 
 
 

Wykaz nr 4 lokali użytkowych, przeznaczonych do najmu na czas nie oznaczony, 
stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl lub będących w jej dyspozycji, położonych na terenie miasta Przemyśl, 

zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przemyślu 
 

 
 

 

Lp. 

 
adres lokalu, usytuowanie, 

dane ewidencyjne 

 
ilość 

pomieszczeń, 
pow. użytk. 
lokalu [m2] 

 

wyposażenie 
lokalu - 

instalacje 

stan 
techniczny 

lokalu 

dotychczasowe 
przeznaczenie 

tryb najmu, 
wadium 
[PLN] 

wywoławcza 
stawka 
czynszu 

miesięcznego 
(netto) [zł/m2] 

termin 
naliczania 

czynszu 

termin 
oględzin 

data, godzina 

1.  

ul. Siemiradzkiego 6A 
parter 

obręb 212, dz. nr 22 
KW PR1P/00072255/7 

 
4 

30,10 
patrz uwaga! 

elektryczna, 
wodociągowa, 
kanalizacyjna 

c.o. (kotłownia 
w budynku ) 

bardzo dobry usługi 
1-sza aukcja 

nieograniczona, 
1.100 

9,00 15.12.2009r. 13.11.2009r. 
800-815 

2.  

ul. Mickiewicza 22 
parter 

obręb 207, dz. nr 791 
KW PR1P/00055358/4 

 
1 

26,50 
patrz uwaga! 

 
elektryczna*, 

 
dostateczny biuro 

2-ga aukcja 
nieograniczona 

890 
8,10 15.12.2009r. 13.11.2009r. 

825-840 

3.  

ul. Mickiewicza 22 A 
parter (wejście od podwórza)  

obręb 207, dz. nr 791 
KW PR1P/00055358/4 

 
3 

56,20 
patrz uwaga! 

elektryczna*, 
wodociągowa 
kanalizacyjna 

zły usługi 
3-cia aukcja 

nieograniczona 
1.700 

7,30 15.12.2009r. 13.11.2009r. 
840-855 

4.  

ul. 3-go Maja 20 
parter 

obręb 205, dz. nr 1276 
KW PR1P/00055110/4 

 
4 

71,07 
patrz uwaga! 

elektryczna*, 
wodociągowa 
kanalizacyjna, 

c.o. 

dobry usługi 
1-sza aukcja 

nieograniczona, 
2.700 

9,00 15.12.2009r. 13.11.2009r. 
930-945 

5.  

ul. Długosza 6 
parter 

obręb 205, dz. nr 1705 
KW LWH 3168 

 
2 

25,90 
patrz uwaga! 

 

elektryczna 
wodociągowa 
kanalizacyjna 

dobry handel i usługi 
1-sza aukcja 

nieograniczona, 
1.700 

16,00 15.12.2009r. 13.11.2009r. 
955-1010 

6.  

ul. Ratuszowa 7 
obręb  207 , dz. nr  663 
KW PR1P/000 53455     

 
2 

38,11 
elektryczna* 
wodociągowa 
kanalizacyjna 

dobry handel i usługi 
1 -sza aukcja 

nieograniczona, 
3.000 

20,00 15.12.2009r. 13.11.2009r. 
1115-1130 



 

 

 

2

7.  

ul. Rynek 5 
I piętro 

obręb 207, dz. nr 708 
KW PR1P/00056012/4 

 
1 

24,29 
patrz uwaga! 

elektryczna 
(wod-kan w WC 
do korzystania 

wspólnie z 
innymi 

najemcami) 

dobry biuro 
2-ga aukcja 
ograniczona, 

1.700 
18,00 15.12.2009r. 13.11.2009r. 

1140-1155 

8.  

ul. Kazimierza Wielkiego 7 
parter 

obręb 207, dz. nr  707  KW 
PR1P/000 72512  

 
1 

15,04 
patrz uwaga! 

elektryczna*, 
wodociągowa 
kanalizacyjna 

dobry handel 
1-sza aukcja 

nieograniczona, 
1.300 

20,00 15.12.2009r. 13.11.2009r. 
1200-1215 

9.  

ul. Kazimierza Wielkiego 8 
parter 

obręb 207, dz. nr  729   
KW PR1P/00056010/0 

 
4 

91,02 
 

elektryczna*, 
wodociągowa 
kanalizacyjna 

bardzo dobry handel 
1-sza aukcja 

nieograniczona, 
7.000 

20,00 15.12.2009r. 13.11.2009r. 
1220-1235 

10.  

ul. Franciszkańska 13 
parter 

obręb 207, dz. nr   741  
KW PR1P/ 000 63688 

 
3 

46,30 
 

elektryczna, 
wodociągowa 
kanalizacyjna, 

c.o. 

bardzo dobry handel 
1-sza aukcja 

nieograniczona, 
3.600 

20,00 15.12.2009r. 13.11.2009r. 
1245-1300 

11.  

ul. Wałowa 5 i 7 
parter 

obręb 207 , dz. nr 650 
KW 66272 i 64510 

 
3 

24,33 
patrz uwaga! 

elektryczna*, 
wodociągowa 
ogrzewanie 
piecem kafl. 

dobry handel 
2-ga aukcja 

nieograniczona, 
1.700 

18,00 15.12.2009r. 13.11.2009r. 
1310-1325 

UWAGA: 
poz. nr 1- do lokalu zasadniczego, objętego aukcją, przynależne jest pomieszczenie piwniczne (w.c.) o powierzchni 1,00 m², nie stanowiące integralnej całości z lokalem 

zasadniczym, które nie jest przedmiotem aukcji i za jego najem ustala się miesięczny czynsz netto 2,17 zł (za stawkę 2,17 zł/m²), 
poz. nr 2 - nieruchomość będąca w dyspozycji Gminy Miejskiej Przemyśl: 
- ½ własność GMP w częściach niewydzielonych 
- ½ własność osoby fizycznej w częściach niewydzielonych, 
poz. nr 3 - nieruchomość będąca w dyspozycji Gminy Miejskiej Przemyśl: 
- ½ własność GMP w częściach niewydzielonych 
- ½ własność osoby fizycznej w częściach niewydzielonych, 
poz. nr 4 - do lokalu zasadniczego, objętego aukcją, przynależne jest pomieszczenie piwniczne o powierzchni 21,28 m², które nie jest przedmiotem aukcji i za jego najem ustala     
        się miesięczny czynsz netto 46,17 zł (za stawkę 2,17 zł/m²), 
poz. nr 5 - nieruchomość stanowi własność osoby fizycznej będąca w dyspozycji Gminy Miejskiej Przemyśl, 
poz. nr 7 – przetarg ograniczony – oferta dla nowo powstałych podmiotów gospodarczych – rejestracja działalności gospodarczej po dniu 20.11.2009 roku, 
poz. nr 8 – do lokalu zasadniczego, objętego aukcją, przynależne jest pomieszczenie gospodarcze  (w.c) o powierzchni 3,54 m², nie stanowiące integralnej całości z lokalem 

zasadniczym, z wejściem z korytarza budynku, które nie jest przedmiotem aukcji i za jego najem ustala się miesięczny czynsz netto 12,81 zł (za stawkę 3,62 zł/m²), 
poz. nr 11 – do lokalu zasadniczego, objętego aukcją, przynależne jest pomieszczenie gospodarcze  o powierzchni 6,50 m², nie stanowiące integralnej całości z lokalem 

zasadniczym, z wejściem z korytarza budynku nr 5, które nie jest przedmiotem aukcji i za jego najem ustala się miesięczny czynsz netto 23,53 zł (za stawkę 3,62 zł/m²), 

 
*  - instalacja elektryczna nie spełnia obowiązujących  norm.  



 

 

 

3

 


