
Wykaz aktualny na dzieli .AĄ,J/~e1.~.I~9."J.01.6YL
WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH,

STANOWIĄCYCH ~fŁAS OŚĆ GMI Y-MIASTA PŁOCK

PRZEZNACZO YCH 00 WYNAJĘCIA W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

(na najem których co najmniej dwa przetargi nieograniczone zakończyły się wynikiem negatywnym)

Podstawa prawna:
§ 5 ust. I a, ust. 3, ust. 4 Zarządzenia Prezydenta M iasta Płocka r 103 1/20 I I z dn. 8.1 1.20 II r. w sprawie przyjęcia zasad gospodarowania gminnymi lokalami użytkowymi, których nie dotyczą
postanowienia Uchwały Nr 218/XV/2011 Rady Miasta Płocka z dn. 27.09.201Ir., zmienionego Zarządzeniem I r 253ł/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dn. 13.12.2012 r. oraz Zarządzeniem Nr

3003nO 13 Prezydenta Miasta Płocka z dn. 16.04.2013 r.

I = I

Lp Adres lokalu lokalizacjo
Rodzaj

budynku

-- I

Bielska 19 25,5-ł

lokal polożony
na panerze.
wejście od

strony
podwórka

budynek
użytkowy -

własność Gmina
Miasto Plock

2 Bielska 27

lokal na budynek I

14 60 pa~crl.c, I użytkowy - I
' wejscic od I własność Gmina

_~ -",,=l'Y """''''-,__-_M_ia_s_to_Pl'"1_

Instalacje

elcktrvczna,
wodno-

kartal izacyjna

elektryczna,
wed-kan,

biuro. uslugi. cicha
produkcja i sprzedaż,

działalność nieuciążl iwa
dla innych użytkown ików

nieruchomości lub
na cele inne niż

prowadzenie działalności
gospodarczej, nic

uciążliwe dla innych
użytkown ików
nieruchomości

Wyposażenie Przeznaczenie lokali

ściany otynkowane. malowane
w stanic dobrym. ścianka
działowa szk ieletowa bez

okładziny zewnętrznej 7. plyty
g-k. sufit otynkowany.

malowany w stanie średnim;
podloga betonowa pokryta
gresern w stanie dobrym:

instalacja elektryczna:
podtynkowa. oświetlenie

zdemontowane, zdemontowana
szafka bezpiecznikowa, gniazda
i lączniki sprawne. stan ogólny
dobry; instalacja wentylacyjna:

2 n ieuzbrojone otwory w
ścianach zewnętrznych;

instalacja hydrauliczna: w wc
przyłącze z.W., muszla z

dolnoplukiem, umywalka, stan
dobry

Ściany otynkowane, malowane
farbą emulsyjną -

nieodświeżone. sufit
podwieszany, malowany farbą
emulsyjną - nieodświeżcny.

widoczne miejscowe
zawilgocenia i zacieki - stan

dostateczny, podloga w calości
pokryta terakotą - miejscowe

stale zabezpieczone kratą od od
zewnątrz drzwi wejściowe do

lokalu obite blachą, oszklone -
stan dostateczny

biuro, uslugi, cicha
produkcja i sprzedaż,

działalność nieuciążliwa
dła innych użytkowników
nieruchomości lub na cele

inne niż prowadzenie
dzialalności gospodarczej,
nie uciążliwe dla innych

użytkowników
nieruchomości

Rodzaj
działalności,

która może być
prowadzona w

lokalu

dowolna, zgodna
z przeznaczen iern

lokalu

dowolna, zgodna
z przeznaczeniem

lokalu

--rProponowana
stawka Czas trwania

miesięcznego IImowy
czynszu za 1m2 najmu

netlo*

5,50 zł •

Od I roku do
10 lat lub na

czas
nieoznaczony
(wg wyboru

najemcy)

czas
nieoznaczony10,00 zl

kaucja w
wysokości 3-
miesięcznego

czynszu najmu
brutto lub
gwarancja

bankowalubezpiec
zeniowa

bezwarunkowa,
I płatna na pierwsze
. żądanie

I
~--+-----

Rodzaj
zabezpieczenia

na poczet
I zawartej umowy I

kaucja w
wysokości 3-
miesięcznego

czynszu najmu
brutto łub
gwarancja

bankowa/ubezpiec
zeniowa

bezwarunkowa,
płatna na pierwsze

żądanie

Uwagi

Administrator:
MZGM-TBS

sp. zo.o
Rejon Obslugi

Mieszkańców Nr 5

Administrator:
MZGM-TBS

sp. zo.O
Rejon Obslugi

Mieszkańców Nr 5
Uwaga: Budynek

docelowo
przeznaczony do

rozbiórki



,.
'I

r

h:olcgialna -ł

J

4. I h:olcgialna -ł

Zielona 40

6

Ostatnia 7a
pomieszczen ie

gospodarcze nr I,
działka nr ewid.

486

59,58

26,82+
pom.

wspólne
5,52

łokal na
parterze.

\V<:JŚCICod
podwórka

20,24

lokal na
parterze.

wejście od
podwórka

5,27

lokał na I
prętrze.

wejście z
klatki

schodowej

porn.
gospodarcze w

zabudowie
szeregowej,

parter

hudynck elektryczna,
I użytkowy I wodno - I
własność (j111ina-. kauahzacyjna. I

I MIasto Plock I brak ogrzcwan ia

budynek I elektryczna,
mieszkalny - wodno -

I
własność G111ina I kanalizacyjna,

M iasio Plock I brak ogrzcwan ia

I

I

budynek
użytkowy -

własność Gmina
MIasto Plock

elektryczna.
wodno-

kanal izacyjna,
c.o.

budynek
użytkowy

własność G111ina
- M iasto Plock

brak

stolarka okienna i drzwi
I wejściowe z PCV , podłoga -

terakota, na ścianach polożona
boazeria- stan

dosta tcczn y .u rządzen ia
sanitarne do wymiany, lokal
podzielony ŚCIanką lekką na

dwa odrębne lokale I

odrębnymi wejściami

stolarka okienna drewniana,
drzwi wejściowe drewniane,

podłoga z płyt PCV do
wymiany, ściany do

odnowienia. urządzenia
san itarne do wymiany.

stołarka okienna i drzwiowa
wymieniona, lokal odnowiony,

podłoga - terakota, cW.uż.-
przepływowy podgrzewacz

I wody, urządzenia sanitarne stan
dobry, oświetlenie kasetonowe-I

lampy sufitowe,

Dach- płyty betonowe pokryte
papą - stan dostateczny; ściany

betonowe nieotynkowane,
widoczne miejscowe zacieki i
zawiłgocenia, drzwi klepkowe

obite od zewnętrznej strony
blachą - stan dostateczny

biuro. usługi. CIcha
produkcja I sprzedaż.

dzratalność nicucrą/liv a
dla innych użytkown rków

nicruchomości lub
na cele inne nil

pruwadzcruc d/.iałalnoścl
gospodarczej, nie

uciążhwc dla innych
uźytkown ikó«
nieruchomości

biuro, uslugi, cicha
produkcja i sprzedaż.

działalność nieuciążl iwa
dla innych użytkowników

nicruchomości lub
na cele inne niż

prowadzenie działalności
gospodarczej, nic

uciążliwe dla innych
użytkowników
nicruchomości

biuro, usługi, cicha
produkcja i sprzedaż,

działalność nicuciążliwa
dla innych użytkowników

nicruchomości lub
na cele inne niż

prowadzenie działalności
gospodarczej, nic

uciążliwe dla innych
użytkowników
nieruchomości

pomieszczenie
magazynowe, skład opału,

itp.

dowolna, zgodna I
I przeznaczcn Ie111

lokalu

dowolna, zgodna
z przeznaczen ie111

lokalu

dowolna, zgodna I
z przeznaćzen iem

lokalu

zgodne z
przeznaćzen iern

p0111.
gospodarczego

6,00 zl

6,00 zł

6,00 zl

4,00 zł

czas
mcoznaczony

czas
nieoznaczony

I

Od I roku do
10 lat lub czas
nieoznaczony
(wg wyboru

najemcy)

Od I roku do
10 lat lub czas
nieoznaczony
(wg wyboru

najemcy)

kaucja w
wysokości 3-
nucsręczncgo

czynszu najmu
brutto lub
gwarancja

bankowa/ubezpiec
I zeruowa
I bel.warunkowa,
I plama na pierwszeI żądanic

I

Administrator:
MI.GM-Tl3S

sp. 7.0.0
Rejon Obsługi

Mieszkaliców Nr 3

kaucja w
wysokości 3-
miesięcznego

czynszu najmu
brutto lub
gwarancja

I bankowa/ubezpiec
zcniowa

bezwarunkowa,
płatna na pierwsze

żądanic

Administrator:
MZGM-TBS

sp. zo.o
Rejon Obsługi

Mieszkańców Nr 3

kaucja w
wysokości 3-
111iesi<;cznego

czynszu najmu
brutto lub
gwarancja

bankowa/ubezpiec
zcniowa

bezwarunkowa,
platna na pierwsze

żądanic

Administrator:
MZGM-TBS

sp. zo.o
Rejon Obslugi

Mieszkaliców Nr 3

kaucja w
wysokości 3-
miesięcznego

czynszu najmu
brutto lub
gwarancja

bankowa/ubezpiec
żeniowa

bezwarunkowa,
płatna na pierwsze

żądanie

Adrninistrator
MZGM-TBS

sp. zo.o
Rejon Obsługi

Mieszkańców Nr 5
Uwaga:

Wynajm/ljqcy
odstepuje od

stosowania §8 ust. 7
/lmowy najmu.

Najemca
pomieszczenia

gospodarczego nie
jest zobowiqzany do

zawarcia umowy
/lbezpieczenia.



. łuai h kaucja w
biuro, us ugr, CIC a I wysokości 3-

produkcja I sprzedaż, . .
b d k I D . .,. I d I I ,.' . I' Od I k d nucsicczncao. u )'IlC' rZ\\'1 wcjsciowe meta owe zra a nosc llIeUclążl\;a ro 'u o C-, uszu naimu Administrator:

lokal na mieszkalno _ elektryczna, przcszklone, stan zly, wurvnv dla Innych uzytkownlkow d I . d 10 lat lub na ZYb I Jb MZGM '1'135. _'.' owo na zoo na z runo u -
8 Tumska 5 112,75 pa~crzc, ui.ytko\\,,' wod - kan, okienne n~ctalowc -:-stan zlv. nicruchomości lub na cele rzcznac:'cniem' 21,00 zl . czas owarancja s ,1.0,0

. Lokal nr.ł . WCJSCICod własność \ centralne \\.C .. sufity podwieszane, II1nc niż prowadzenie p I k I nicoznaczony I b k" I b' R . P Ob I '. ki W 'I . dl' k I k I d d I I " d' o 'a u b an 'owa u ezpicc cjon s ugr
l urns 'ICJ spo noty ogrzewanic po Ogl tera rota, o 'a o 7.1aa nOSCI gospo arczcj, (Wg wy oru ' M' kar N'. kani . - d ,. ' I' dl' h -. zeruowa I ICSZcancow r J

Mrcsz .amowcj , o nowicrua. nic UCląŻ twe a mnyc I najemcy) b kużytkowników ezwarunxowa.
. I ' . : platna na pierwsze

n icruc romoser I żądan ic

biuro, uslugi, cicha kaucja w
produkcja i sprzedaż, I wysokości 3-

dzialalność nieuciążliwa I Od I k d miesięcznego
lokal na \ b d k elektryczna, ściany otynkowane, malowane, dla innych użytkowników 10 I r~ ~ o czynszu najmu Administrator:

3
',8 I parterze, " u kow centralne I sufit: panele perforowane z nicruchomości lub dowolna, zgodna at u na brutto lub MZGM-TI3S

9 I
Maja I '" d uzyt owy - . I 'd . . kl' " . ° 00 czas '. L k I 18 14,03 I wejscie o I I ' ,. G' ogrzewamc. we I p yty paz zrerzowcj, o 'na: na ce e inne rnz z przcznaczcrucrn I, zł '. gwarancja sp. zo.oo a nr I wasnosc rruna 'I d' fil d' d . ł I ,. I klnleoznaczony b k I b' R' Ob I .strony u . M' PI k wspo ne na rewmanc z zewnątrz pro I e I prowa zerue zia a noscr o a u ( b an owa u ezprec ejon s ug:

I
, rasie ocs kl" d ' d' d' . wg wy oru . M' kar N'Pad ewskicgo corytarzu a urruruowe, rzwr rewmanc gospo arczej, nie [erncy) zeruowa lesz cancow r o

uciążliwe dla innych najemcy bezwarunkowa,
użytkowników platna na pierwsze
nieruchomości żądanie1- r - ~ ---+-

I I biuro, uslugi, cicha kaucja w
produkcja i sprzedaż, I wysokości 3-

, ' działalność n ieuciążl i\;a Od I roku do miesięcznego . ,
lokal na b d k elektryczna. sciany otynkowane, malowane, I dla innych użytkownlkow 10 I I b czynszu najmu Administrator:

3 ' 8 partcrLe,. u kow centralne sufit: panele perforowane z I nieruchomości lub dowolna, zgodna at u na brutto lub MZGM-TB5
10. I L Malja 119 \3,81 I wejście od lUZYt ,oWYG-:- ogrzewanie, we płyty paździerzowej, okna:' na cele inne niż z przeznaczeniem 10,00 zl . czas gwarancja sp, zo.o

oka nr I wasnosc rruna 'I d' fil d' d ' I I " I klnleoznaczony b k aJ b' R' Ob I .strony u , M' PI k wspo nc na rewmanc z zewnątrz pro I c prowa zenie zia a nosci o 'a u ( b an 'OW u ezpiec ejon s ugi
ki iasto oc k I d d d ., wg wy oru . M' kai' N-

l
padlewslego corytarzu a urmruowe, rzwi rewmanc J gospo arczeJ.' nie ierncy) zeruowa lesz ancow r o

\

.' ' najemcy b kUCiążliwe dla I~nych ezwarunxowa,
I użytkownlk~w L platna na pl.erwsze \ \
I nleruchomos_c_I__ żądanie

budynek jednokondygnacyjny o
konstrukcji drewnianej. obity

plyta paździerzowa docicplony
styropiancm. Stolarka
drz» iowa i okienna l.

aluminium Na drzwiach I
oknach zamontowane żaluzje

zewnętrzne. Konstrukcja dachu
drewniana, pokryta papą

Posadzka betonowa- plytki
ceramiczne

biuro, usługi, cicha
produkcja i sprzedaż,

dvialalność nieuciążliwa
dla użytkowników innych

meruchomości lub
113 cele inne niż

prowadzenic dzialalności
gospodarczej, nie

uciążl iwe dla
uzvtkowruków innych

nieruchomości

dowolna. zgodna
l' pr:tCI'IHICZCn rem

lokalu
16,001.1

Od I roku do
10 lat lub na

C7.aS
menznaczony
(\\g wyboru

najemcy)

kaucja w
wysokości 3-
miesięcznego

czynszu najmu
brutto lub
gwarancja

bankowa/uhczplcc
zeruowa

bezwarunkowa,
platna na pierwsze

żądanic

Adrmnistrator
MI.GM-TI3S

sp. zo.o
Rejon Obslugi

Mieszkańców Nr 3
7

Piaska -
pawilon

działka nr cw id
263118

17,9R
budynek

wolnostojący

ci ck t ryczn a.
wodno-

kanalizacyjna,
instalacja

alarmowa I
budynek klimatyzacja-

uz\ tkowy I brak rnozl iWOŚCI
wlasnoxć Gmina spra\\.dzcnia
. Miasto Plock I inst. alannowej I

klimatyzacji Z

powodu braku
zasilania w inst

elektryczną

~



II 3 \1aja HI
I.okal lir 76

12 3 "Iaja 18
I.okal nr 77

13
3 .\1aja 18

Lokal nr 78

14.
3 Maja 18

Lokal nr82

15. 3 Maja 18
I.okal nr 85

-I6.'J.ł

lokal na III
p ",:t rzc ,

wcjścrc od
,trony 3 Maja

2-1,-19

lokal na III
prętrze.

WCjŚCICod
strony 3 Maja

-10,2-1

lokal na III
piętrze,

wejście od
strony 3 Maja

20,82

lokal na III
piętrze,

wejście od
strony

Padlcwskiego

13,20

hudynck
burrew )

wlasnoxć (inuna
Miasto l'Iock

rnsralacja
clcktl) czna.

centralne

instalacja
lokal na III budynek I elektryczna,

pl9trl.e, biurowy - centralne
wejście od własność Gmina ogrzewanie, wc

strony Miasto Plock wspólne na

lPadlcwskicgo korytarzu

_L L

ogr zcwan re,

budynek
użytko")

własność (irnina

Miasto l'lock

elektryczna.
centralne

ogrzcwan ic, we
wspólne na
kOI) tarzu

ściany otynkowane. malowane.
I sufit pancle perforowane I.

plyt) pa/dvrcrzowcj, okna.
drewmanc I zcwnątr« profile

alumnnowe. drl\\I drewniane.
we wspólne na korytarzu

ścian) otynkowane, malowane. I
su lit palicie perforowane I.

plyt) pa/dvicrvowcj, okna.
drewniane I. zewnątrz profile
alurunuowe. drzwi drewniane

b d
k elektryczna, I ścian) otynkowane, malowane,

u yncx.' k centralne sufit rancie perforowane z
uzyt owy - I . I I 'd . . k

I
,,(,. ogrzcwaruc. we pyty paz 7Ier7.0WCj, o 'na:

wasnosc ,mll,a .
Miasto Plock wspólne na drewmanc z zewnątrz profilc

korytarzu I alumuuowc, drZWI drcwn lanc

Instalacja
budynek elektryczna,

użytkowy - centralne
własność Gmina logr/.ewanie. we

Miasto Plock wspólne na
korytarzu

--

ściany otynkowane, malowane,
sufit: panele perforowane z
plyty paździerzowej, okna:

drewniane z zewnątrz profile
aluminiowe, drzwi drewniane

ściany otynkowane, malowane,
sufit: panele perforowane z
plyty paździerzowej, okna:

drewniane z zewnątrz profile
aluminiowe, drzwi drewniane,

we wspólne na korytarzu

biuro. uslugi. Cicha
produkcja I sprzedaż,

dzialatność rucucrążhwa
dla innych użytkowmkó«

nicruchurnnśct lub
na cele Inne 1111

prowadzcmc dvialalności
gospodarczej. nic

ucrażliwc dla Innych
uzytkow n iko«
nicruchomości

biuro, usługi. Cicha
produkcja I sprzedaż.

działalność rucucrążliwa
dla innych użytkowników

meruchomości lub
na cele inne niż

prowadzenic działalności
gospodarczej. nic

uciążliwe dla Innych
użytkowników
n icruchorności

biuro. usługi. Cicha
produkcja i sprzedaż,

działalność rucuciążl iwa
dla innych użytkowników

nicruchomości lub
na celc inne niż.

prowadzcruc działalności
gospodarczej, nic

uciążliwe dla innych
użytkown ików
nieruchomości

biuro. uslugi, cicha
produkcja i sprzedaż,

działalność nicuciążl iwa
dla innych użytkowników

nieruchomości lub
na cele innc niż

prowadzenie działalności
gospodarczej, nie

uciążliwe dla innych
użytkowników
n icruchorności

biuro, uslugi, cicha
produkcja i sprzedaż,

działalność nieuciążliwa
dla innych użytkowników

nieruchomości lub
na cele innc niż

prowadzenic działalności
gospodarczej, nie

uciążliwe dla innych
użytkowników
nieruchomości

dowolna, zgodna
~ pr /cvnacvcn rem

lokalu

dowolna. I.godna
z przcznaczcn icrn

lokalu

dowolna. zgodna
z przeznaćzen icrn

lokalu

dowolna, zgodna
z przcznaczcn iern

lokalu I

dowolna, zgodna
z przeznaćzen iem

lokalu

7,00 zl

7,00 zl

7,00 zl

7,00 zl

7,00 zl

Od I roku do
10 latluh na

c/as
n rcoznacvony
(\\g wyboru

najemcy)

Od I roku do
10 lat lub na

czas
n icoznaczony
(wg wyboru

najemcy)

Od I roku do
10 lat lub na

czas
nieoznaczony
(wg wyboru

najemcy)

Od I roku do
10 lat lub na

czas
nicoznaczony
(wg wyboru

najemcy)

Od I roku do
10 lat lub na

czas
nicoznaczony
(wg wyboru

najemcy)

kaucja w
wysokości 3-
m ics ręcznego
c/yns/lI najmu

brutto lub
gwarancja

hankowa/ubczprcc
1\:11 lO\\'3

bezwarunkowa.
płatna na pICf\\'SZC

ządaruc

kaucja w
\\ ysokości 3-
micsicczncgo

czynszu najmu
brutto lub
gwarancja

bankowa/ubczpiec I
zeruowa

bezwarunkowa,
płatna na pi.crwszc I

żądanic

kaucja w
wysokości 3-
uucsięczncgo

czynszu najmu
brutto lub

I gwarancja I
baukowa/ubczpicc

ZCIlIO\Va

bezwarunkowa,
płatna na pierwsze

żądanic

kaucja w
wysokości 3-
miesięcznego

czynszu najmu
brutto lub
gwarancja

I bankowa/ubezpiec
zeruowa

bezwarunkowa,
płatna na pierwsze

żądanie
- --

kaucja w
wysokości 3-
miesięcznego

czynszu najmu
brutto lub
gwarancja

bankowa/ubczpiec
zcniowa

bezwarunkowa,
płatna na pierwsze

żądanie

Admuusirator
M/CiM-'mS

'p 10 o
RCI"" Obslugi

Mrc-vkancó« Nr 5

Admuustrator:
M/GM-'mS

sp 1.0.0

RCJon Obslugi
Mieszkańców Nr 5

Adrnuustrator
M/GM-TBS

sp. 1.0.0

Rejon Obslugi
Mieszkańców Nr 5

Administrator:
MZGM-TBS

sp. zo.o
Rcjon Obslugi

Mieszkaliców Nr 5

Administrator:
MZGM-TBS

sp. zo.o
Rcjon Obslugi

Mieszkańców Nr 5



16
3 \taja 18
I.okal lir 86

12.77

17
3 Maja 18

I.okal nr87
21.32

18
3 Maja \8

Lokal nr 88

, 19. I 3 Maja \8 ! 47.38
Lokal nr 9\

I

I~I
3 Maja \8 164,6420. Lokal nr 92

ll_ J
~

lokal na III
pictrze.

\\'CjSCICod
stron~

Padlcwsk icgo

lokal na III
piętrze,

wejście od
strony

PadlelVsklcgo

\-ł,20

lokal na III
piętrze,

wejście od
strony

PadlclVskicgo

budvnck
b.urow )

\\ lasuość Gnu na
Miasto I'lock

mstalacja
elektryczna,

centralne
ogr/C\\anIC, we

\\'pólnc na
korx tarzu

ŚCiany otynkowane. 111310\\3nc.
sulic pancle perforowane /
ply!y paździerzowej. okna

drewniane z zcwnąir» profilc
alunumowe. drz« I drewmanc.

we wspólne na korytarzu

I ściany otynkowanc. malowane,
sufit: pancle perforowane,
ply!y paździerzowej. okna.

drewniane z zewnątrz profilc
aluminiowe. drzwi drewniane,

we wspólne na korytarzu

ściany i sufity otynkowane.
malowane, okna: drewniane
oraz częściowo PCV. drzwi

drewniane. drzwi wejściowe do
budynku stalowe, przeszklone

I
ściany otynkowane, malowane, \

sufit: panele perforowane z
plyty paździerzowej, okna:

drewniane z zewnątrz profile
aluminiowe, drzwi drewniane,

we wspólne na korytarzu

ściany otynkowane, malowane,
na jednej ze ścian duże lustro,

sufit: płyta g-k, okna:
drewniane z zewnątrz profile

aluminiowe, drzwi drewniane,
we wspólne na korytarzu

biuro. uslugr. Cicha
produkcja i sprzedaż.

d/lalalność mcuciążlrwa
dla innych uzyikownikó»

nieruchomości lub
na cele inne Iłli'.

prowadzenic dzralalnośct
gospodarczej. 11IC

uciąźhwc dla innych
użytkown ików
nicruchomości

biuro, usługi, cicha
produkcja i sprzedaż.

działalność nicuciążliwa
dla Innych użytkowników

nicruchomości lub
na cele inne n iż

prowadzenie dzialalności
gospodarczej, nic

uciążliwe dla innych
użytkown ików
nieruchomości

biuro, uslugi, cicha
produkcja i sprzedaż.

dzialalność nicuciążliwa
dla innych użytkowników

nieruchomości lub
na cele inne niż

pro\\adzenie dzialalności
gospodarczej. nie

uciążliwe dla innych
użytkowników
nieruchomości

biuro, usługi, cicha
produkcja i sprzedaż,

dzialalność nieuciążliwa
dla innych użytkowników

nieruchomości lub
na cele inne niż

prowadzenie dzialalności
gospodarczej, nie

uciążliwe dla innych
użytkown ików
nieruchomości

biuro, usługi, cicha
produkcja i sprzedaż,

działalność nieuciążliwa
dla innych użytkowników

nieruchomości lub
na cele inne niż

prowadzenie działalności
gospodarczej, nie

uciążliwe dla innych
użytkowników
nieruchomości

dowolna. zgodna
l. przcvnaczcn rem

lokalu

dowolna, zgodna
z przewaczen icrn

lokalu

dowolna. zgodna
z przeznaćzen iern

lokalu

7,00 zl

7,O() 1.1

7,001.\

6,00 zł

6,00 zł

Od I roku do
10 lat lub na

C7.aS

11ICOZnaCl,on\
(wg wyboru

najemcy)

Od I roku do
10 lat lub na

czas
nieoznaczony
(wg wyboru

najemcy)

Od I roku do
10 lat lub na

czas
nieoznaczony
(wg wyboru

najemcy)

Od I roku do
10 lat lub na

czas
nieoznaczony
(wg wyboru

najemcy)

kaucja"
wysokości 3-
miesięcznego
czynszu najmu

brutto lub
gwarancja

hanko\\'a/ubezpiec
I.CI110Wa

hczwarunkowa,
plama na pierwsze

l żądanic

kaucja IV
wysokości 3-
miesi;;cznego

czynszu najmu
brutto lub
gwarancja

bankowa/ubezpiec
zeruowa

bezwarunkowa,
plama na picnvsze

żądanie

lokal na IV
piętrze,

wejście od
strony

Padlewskiego

budynck
biurowy ~

wlasność Gmina
Miasto I'łock

instalacja
elektryczna.

centralne
ogr/.c\\anic. we

wspólne na
kory rarzu

dowolna, zgodna
z przeznaczen iern

lokalu

dowolna, zgodna
z przeznaczeniem

lokalu

L

Od I roku do
10 lat lub na

czas
nieoznaczony
(wg wyboruL ,,;,m,y)

Administrator
MI.GM-T\3S

sp 7.0 o
Rejon Obslugr

Mieszkaliców Nr 5

Adrnin istraior
M7.GM-·mS

sp. 1.0.0

Rcjon Obsługi
Mieszkańców Nr -

kaucja w
wysokości 3-
miesięcznego

czynszu najmu
bruno lub
gwarancja

banko\Va/ubezpiec
zeruowa

bezwarunkowa,
płatna na pierwsze

żądanie---ł-
kaucja \V

wysokości 3-
miesięcznego

czynszu najmu
brutto lub
gwarancja

bankowa/ubezpiec
zeruowa

bezwarunkowa,
płatna na pierwsze

I żądanie I

Administrator:
MZGM-TBS

sp. 700.0

Rejon Obslugt
Mieszkańców Nr 5

budynek
użytkowy -

własność Gmina
Miasto Plock

instalacja
elektryczna.

centralne
ogrzewań ie. we

wspólne na
korytarzu

instalacja
elektryczna,

centralne
ogrzewanie, we

wspólne na
korytarzu

budynek
biurowy ~

\

własność Gmina
Miasto Płock

Administrator:
MZGM-TBS

sp. zo.o
Rejon Obslugi

Mieszkańców Nr 5

instalacja
elektryczna,

centralne
ogrzewanie, we

wspólne na
korytarzu

lokal na IV
piętrze. budynek

wejście od biurowy+l strony wlasność GminalP'dI'~k":"lM;.,," PI",

__ -,IL-_

~
kaucja w

wysokości 3-
miesięcznego

czynszu najmu
brutto lub
gwarancja

bankowa/ubezpiec
zeniowa

bezwarunkowa,
płatna na pierwsze

żądanie

Administrator:
MZGM-TBS

sp. 1.0.0

Rejon Obsługi
Mieszkańców Nr 5

~



biuro, usługi, cicha

I
kaucja w

produkcja i sprzedaż,

Od I roku do I
wysokości 3-

instalacja
dzialalność nicuciążhwa miesięcznego

lokal na IV budynek elektryczna,
ściany otynkowane, malowane. dla innych użytkowników 10 lat lub na

czynszu najmu Administrator
sufit płyta g-k. okna meruchomości lub dowolna, zgodna brutto lub MZGM-T1lS

3 'Iaja 18 prętrze. biurowy- centralne czas
22. 2ł,13 drewmanc 7. zewnątrz profile na cele innc niż z przcznaczcn icrn 6,00 zl gwarancja sp. zo o

Lokal nr 99 wejście od własność Gruma ogrzewanic. \\C alumimowe. drzw i drewniane. prowadzenie dzialalnośct lokalu
nicoznaczony

bankowa/ubczprcc Rejon Obsługi
strony 3 Maja, Miasto Płock wspólne na we wspólne na korytarzu gospodarczej, nic

(wg wyboru
i".CniOW3 Mieszkańców Nr 5

korytarzu uciążliwc dla innych
najemcy) bezwarunkowa.

użytkowników
I

I płatna na pierwsze
n icruchorności żądanic

biuro, usługi, cicha ! kaucja w

I ściany otynkowane, malowane,

produkcja i sprzedaż, wysokości 3-

instalacja
działalność nieuciążl iwa Od I roku do

miesięcznego
lokal na IV dla innych użytkowników czynszu najmu I Administrator:

piętrze,
budynek elektryczna, sufit płyta g-k. okna nieruchomości lub dowolna, zgodna

10 lat lub na brutto lub MZGM-TBS
3 Maja 18 biurowy - centralne czas

23. 20,19 wejście od drewniane z zewnątrz profile na cele inne niż z przcznaczcn rem 6,00 zł gwarancja sp. za o
Lokal nr 100 własność Gmina ogrzewań ie. wc aluminiowe. drzwi drewniane, prowadzenie działalności lokalu

nicoznaczony
bankowa/ubezprcc Rcjon Obslugistrony Miasto Plock wspólne na (wg wyboru

Padlcwskicgo I korytarzu I wc wspólne na korytarzu I gospodarczej, nic

1 -t najemcy)
zeruowa i'~'k"OO" N,5uciążliwe dla innych bezwarunkowa,

użytkowników płatna na pierwsze

-L nicruchomości żądanie

- - -- --'- - - - --l-r--
I

"'I

21 3 'Iaja 18
Lokal nr 93

3 Maja 18
Lokal nr lOS

24

L
-~-

25,08

lokal na IV
protrze.

\\CjScIC od
stronx 3 Maja.

instalacja
elektryczna

centralne
ogrvcwaruc. \\C

wxpolnc na
kol') tar/u

biuro, uslugi. cicha
produkcja I sprzcda/,

dzralalność nicuciążhwa
dla innych uźyikownrkó«

n icruchorności lub
na cele inne ruz

pruwadzcmc dzralalnosct
gospodarczej, nie

ucrążhwc dla mnych
użytkown ików
nicruchomości

kaucja \\
\\} sokości 3-
nucsrcczncgo

czynszu najmu
brutto lub
gwarancja

bankowa ubczpicc
/.CIlIQ\\3

bezwarunkowa.
płatna na pierwsze

żądanic

Od I roku do
10 lat lub na

czas
n rccznaczony
(\\g wyboru

najemcy)

Administrator
M/GM-TIlS

sp. 10 o
Rejon Obsług.

M icszkańców Nr 5

ściany otynkowane. malowane.
sufit plyta g-k. okna

drC\\I1.aIlC I zcwnatr> profilc
aIUI11I1110\\C. drvw: drewmanc.

\\C wspólne na korvtarzu

budynck
hrurowy >

\\ lasuość Grruna
Miasto Plock

dowolna. zgodna
l przcznaczcn rem

lokalu
6,00 l.!

kaucja w
wysokości 3-
miesięcznego

czynszu najmu
bruno lub
gwarancja

bankowa/ubezpiec
zeruowa

bezwarunkowa,
platna na pierwsze

żądanie

biuro, usługi, cicha
produkcja i sprzedaż,

działalność n ieuciążl iwa
dla innych użytkowników

nieruchomości lub
na cele inne n iż

prowadzenie działalności
gospodarczej, nie J

uciążliwe dla innych
użytkowników
n icruchomości

Administrator:
MZGM-TBS

sp. zo.o
Rejon Obslugi

Mieszkańców Nr 5

ściany otynkowane, malowane
farbą emulsyjną, sufit: panele

perforowane z płyty
paździerzowej, podloga w

całości pokryta wykładziną
PCV, okna: drewniane, drzwi

drewniane

Od I roku do
10latlubna

czas
nieoznaczony
(wg wyboru

najemcy)

instalacja
elektryczna,

centralne
ogrzewanie, we

I
wspólne na
korytarzu_L

lokal na IV
piętrze, budynek

wejście od użytkowy -
strony ul. własność Gmina

l'dI"~k;"o lM~~" PI"k

dowolna, zgodna
z przeznaćzen iern

lokalu
6,00 zł13,07

_l
~



25
3 "Iaja 18

I.okal lir 121 13.80

lokal \\
piwnic).

wejście od
SIrOn)

I'aulc\\,klcgo

hud)IIck
brurowy-

własność Gmina
- Miasto Plock

clckrrycvna.
c o . \\C wsnólnc

na I-.n~ tarzu

ŚCiany otynkowane, malowane.
farbą emulsyjną. sufit

POU\\ rcsvany. malowany farbą
emulsyjna. podloga C7<;:ŚCIO\\O

pokryta terakotą czcścrowo
wylewka betonowa, okna
drewmanc. drz« I płytowe

biuro. usługr. Cicha
produkcja i sprvcdaz.

dvralalność rucuciązhwa
dla Innych użytkowników
meruchomości lub na cele

Inne nr; prowadzcnrc
dvralalnoścr gospodarcvcj

nic ucrążlrwc dla innych
uvytkowników
nicruchomoser

dowolna. "godna
I przcznacvcrucrn

lokalu
3,50 zl

Od I roku do 10
lal lub C/.3,

nrcoznaczonyt
\\g \\) boru
najemcy )

kaucja \\
wysokości 3-
rnicsręczncgo

czynszu najmu
brutto lub
gwarancja

bankowa/ubczpicc
zcnruwa

bezwarunkowa,
płatna na Picrwszc.lżądanic

Adnurustrator.
MI.GM-TBS

sp zo.o
KCJon Obsług:

Mieszkańców Nr 5

I l I
• Kwoty rtuestęcznycn czynszów najmu zostaną povaekszone w umowach o obOWIąZUjący podatek VA T.
• Niezależnie od czynszu, Najemca zobowiązany jest pokrywać netemosa z tytułu usług i mediów dostarczanych do lokalu
• Czynsz waloryzowany będzie o wskażmk wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podawanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, z początkiem każdego kolejnego kwartału z dołu,
Polskim

za kwartał poprzedni, ogłaszany w Momtorze

l. Lokale można oglądać po telefonicznym uzgodnieniu terminu:
z Kierownikiem Rejonu Obslugi Mieszkańców Nr 3 MZGM-TBS Sp. z 0.0, ul. H.A. Gradowskiego 3
P. Danutą Górecką tel. 24 367-19-28. kom. 600051 907
Z z-cą Kierownika Rejonu Obslugi Mieszkańców Nr 3 MZGM-TBS Sp. z 0.0, ul. H.A. Gradowskiego 3
P. Miloslavą Ożdżeńską-Lutornską tel. 24 367-19-40, kom. 600 321 995

z Kierownikiem Rejonu Obslugi Mieszkańców Nr 5 MZGM-TBS Sp. z 0.0, ul. Kochanowskiego 5
P. Barbarą Wiącek tel. 24 367-19-45, kom. 600 321 870
z z-cą Kierownika Rejonu Obslugi Mieszkańców Nr 5 MZGM-TBS Sp. z 0.0, ul. Kochanowskiego 5
P. Anną Fornal tel. 24 367-19-43, kom. 603-606-848

2. Wnioski o wynajęcie lokalu winny być adresowane na Biuro Zarządzania Nieruchomościami Gminy Zespół Rozdysponowywania Nieruchomości i składane w Urzędzie
M iasta Płocka w Biurze Obsługi Klienta stanowisko nr 5.

3. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym, zasadami gospodarowania lokalami użytkowymi i projektem umowy najmu, a w
przypadku przeznaczenia lokalu na cel inny niż działalność gospodarcza - oświadczenie na jaki cel wykorzystywany będzie lokal (oświadczenia do pobrania w Miejskim
Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej - TBS sp. z 0.0.)

4. Projekt umowy najmu lokalu użytkowego dostępny jest na stronie internetowej Administratora lokali www.mzgm-plock.pl oraz w siedzibie Miejskiego Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej - TBS sp. z 0.0, ul. Polna 7.

1>[
." 1ft~ ocku

ZA\'fr~

17'111.\: C "ork()118ki

5. Przedstawiony wykaz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dn. 23.04.1964 r. kodeks cywilny. Wynajęcie lokalu może nastąpić dopiero po podjęciu przez
Prezydenta Miasta Płocka zarządzenia wyrażającego zgodę na zawarcie umowy najmu z konkretnym podmiotem.


