
ZARZĄD  BUDYNKÓW  MIESZKALNYCH  W  KOSZALINIE,  ul.  POŁCZYŃSKA  24  
posiada  do  wynajęcia  w  trybie  bezprzetargowym  wolne  lokale  użytkowe

stanowiące  własność  Gminy  Miasto  Koszalin

Lp. Adres lokalu użytkowego
Powierzchnia użytkowa

lokalu
Rodzaj 

działalności
Okres trwania

stosunku najmu
Wyposażenie 

w instalacje techniczne Uwagi

LOKALE UŻYTKOWE

1.
ul. Zwycięstwa 42

(pawilon od strony ul. Połtawskiej 65,49 m2 usługi
czas

określony
instalacja elektryczna, wodno-

kanalizacyjna, wc

lokal posiada dwa wejścia: 
jedno z chodnika ul. Połtawskiej, 

drugie z placu manewrowego

2.
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 90

(w podpiwniczeniu budynku)

67,77 m2

(powierzchnia podstawowa:
57,43 m2 + części wspólne:

10,34 m2)

usługi
czas

nieokreślony

instalacja elektryczna, centralnego
ogrzewania, instalacja wodno-

kanalizacyjna w pomieszczeniu wc
wspólnego użytku

dojście przez klatkę schodową
oraz korytarz piwniczny

3.
ul. Młyńska 48

(oficyna budynku)
126,01 m2 usługi

czas
nieokreślony

instalacja elektryczna, 
wodno-kanalizacyjna, wc

dojście przez bramę
wejście z podwórza

4.
ul. Dworcowa 12

(w podpiwniczeniu budynku) 27,67 m2 usługi
czas

nieokreślony
instalacja elektryczna, 

wodno-kanalizacyjna, wc

wejście bezpośrednio z deptaka, 
stolarka okienna nad poziomem

gruntu

5.
ul. Legnicka 6-10

(parter budynku, gabinet Nr 1)

12,61 m2

(powierzchnia podstawowa: 
9,41 m2 + części wspólne: 

3,20 m2)

usługi w zakresie
ochrony zdrowia

czas
nieokreślony

instalacja elektryczna, wodno-
kanalizacyjna, centralnego

ogrzewania, wc wspólnego użytku

wejście do budynku od ulicy
Janka Stawisińskiego

6. ul. Legnicka 6-10
(parter budynku, gabinet Nr 2)

17,37 m2

(powierzchnia podstawowa:
12,96 m2 + części wspólne: 

4,41 m2)

usługi w zakresie
ochrony zdrowia

czas
nieokreślony

instalacja elektryczna, centralnego
ogrzewania, instalacja wodno-

kanalizacyjna w pomieszczeniu wc
wspólnego użytku

wejście do budynku od ulicy
Janka Stawisińskiego

7.
ul. Legnicka 6-10

(parter budynku, gabinet Nr 3)

34,77 m2

(powierzchnia podstawowa:
25,95 m2 + części wspólne: 

8,82 m2)

usługi w zakresie
ochrony zdrowia

czas
nieokreślony

instalacja elektryczna, wodno-
kanalizacyjna, centralnego

ogrzewania, wc wspólnego użytku

wejście do budynku od ulicy
Janka Stawisińskiego

8.
ul. Legnicka 6-10

(parter budynku, gabinet Nr 4)

16,94 m2

(powierzchnia podstawowa:
12,64 m2 + części wspólne: 

4,30 m2)

usługi w zakresie
ochrony zdrowia

czas
nieokreślony

instalacja elektryczna, wodno-
kanalizacyjna, centralnego

ogrzewania, wc wspólnego użytku

wejście do budynku od ulicy
Janka Stawisińskiego

9.
ul. Legnicka 6-10

(parter budynku, gabinet Nr 5)

16,94 m2

(powierzchnia podstawowa:
12,64 m2 + części wspólne: 

4,30 m2)

usługi w zakresie
ochrony zdrowia

czas
nieokreślony

instalacja elektryczna, wodno-
kanalizacyjna, centralnego

ogrzewania, wc wspólnego użytku

wejście do budynku od ulicy
Janka Stawisińskiego



10.
ul. Legnicka 6-10

(parter budynku, gabinet Nr 6)

24,24 m2

(powierzchnia podstawowa:
18,09 m2 + części wspólne: 

6,15 m2)

usługi w zakresie
ochrony zdrowia

czas
nieokreślony

instalacja elektryczna, wodno-
kanalizacyjna, centralnego

ogrzewania, wc wspólnego użytku

wejście do budynku od ulicy
Janka Stawisińskiego

11.
ul. Legnicka 6-10

(parter budynku, gabinet Nr 7-8)

31,05 m2

(powierzchnia podstawowa:
23,17 m2 + części wspólne: 

7,88 m2)

usługi w zakresie
ochrony zdrowia

czas
nieokreślony

instalacja elektryczna, wodno-
kanalizacyjna, centralnego

ogrzewania, wc wspólnego użytku

wejście do budynku od ulicy
Janka Stawisińskiego

12.
ul. Legnicka 6-10

(parter budynku, gabinet Nr 9-10)

28,73 m2

(powierzchnia podstawowa:
21,44 m2 + części wspólne: 

7,29 m2)

usługi w zakresie
ochrony zdrowia

czas
nieokreślony

instalacja elektryczna, wodno-
kanalizacyjna, centralnego

ogrzewania, wc wspólnego użytku

wejście do budynku od ulicy
Janka Stawisińskiego

13.
ul. Legnicka 6-10

(parter budynku, gabinet  Nr 11)

31,40 m2

(powierzchnia podstawowa:
23,43 m2 + części wspólne: 

7,97 m2)

usługi w zakresie
ochrony zdrowia

czas
nieokreślony

instalacja elektryczna, wodno-
kanalizacyjna, centralnego

ogrzewania, wc wspólnego użytku

wejście do budynku od ulicy
Janka Stawisińskiego

14. ul. Legnicka 6-10
(parter budynku, gabinet Nr 12-13)

30,64 m2

(powierzchnia podstawowa:
22,87 m2 + części wspólne: 

7,77 m2)

usługi w zakresie
ochrony zdrowia

czas
nieokreślony

instalacja elektryczna, centralnego
ogrzewania, instalacja wodno-

kanalizacyjna w pomieszczeniu wc
wspólnego użytku

wejście do budynku od ulicy
Janka Stawisińskiego

15.
ul. Legnicka 6-10

(parter budynku, gabinet Nr 14)

31,11 m2

(powierzchnia podstawowa:
23,22 m2 + części wspólne: 

7,89 m2)

usługi w zakresie
ochrony zdrowia

czas
nieokreślony

instalacja elektryczna, wodno-
kanalizacyjna, centralnego

ogrzewania, wc wspólnego użytku

wejście do budynku od ulicy
Janka Stawisińskiego

16.
ul. Legnicka 6-10

(parter budynku, gabinet Nr 15)

31,54 m2

(powierzchnia podstawowa:
23,54 m2 + części wspólne: 

8,00 m2)

usługi w zakresie
ochrony zdrowia

czas
nieokreślony

instalacja elektryczna, wodno-
kanalizacyjna, centralnego

ogrzewania, wc wspólnego użytku

wejście do budynku od ulicy
Janka Stawisińskiego

17.
ul. Legnicka 6-10

(parter budynku, gabinet Nr 17)

29,64 m2

(powierzchnia podstawowa:
22,12 m2 + części wspólne: 

7,52 m2)

usługi w zakresie
ochrony zdrowia

czas
nieokreślony

instalacja elektryczna, wodno-
kanalizacyjna, centralnego

ogrzewania, wc wspólnego użytku

wejście do budynku od ulicy
Janka Stawisińskiego

18.
ul. Legnicka 6-10

(w podpiwniczeniu budynku)

2,96 m2

(powierzchnia podstawowa: 
2,21 m2 + części wspólne: 

0,75 m2)

magazyn
czas

nieokreślony

instalacja elektryczna, instalacja
wodno-kanalizacyjna 

w pomieszczeniu wc wspólnego
użytku na parterze budynku

wejście do budynku od ulicy
Janka Stawisińskiego

19.
ul. Legnicka 6-10

(w podpiwniczeniu budynku)

5,03 m2

(powierzchnia podstawowa:
3,75 m2 + części wspólne: 

1,28 m2)

magazyn
czas

nieokreślony

instalacja elektryczna, instalacja
wodno-kanalizacyjna 

w pomieszczeniu wc wspólnego
użytku na parterze budynku

wejście do budynku od ulicy
Janka Stawisińskiego

20.
ul. Legnicka 6-10

(w podpiwniczeniu budynku)

6,61 m2

(powierzchnia podstawowa:
4,93 m2 + części wspólne: 

1,68 m2)

magazyn
czas

nieokreślony

instalacja elektryczna, instalacja
wodno-kanalizacyjna 

w pomieszczeniu wc wspólnego
użytku na parterze budynku

wejście do budynku od ulicy
Janka Stawisińskiego

21.
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 25 

(w podpiwniczeniu budynku)
15,03 m2 magazynowa

czas określony 
do czasu podłączenia

budynku do sieci cieplnej

instalacja elektryczna, 
instalacja wodna

wejście od szczytu budynku



Oferty na wynajem ww. lokali należy składać do Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie przy ul. Połczyńskiej 24 w Koszalinie. Złożona oferta winna zawierać:
− miejscowość i datę sporządzenia oferty,
− imię i nazwisko oferenta/pełną nazwę Oferenta ze wskazaniem osoby upoważnionej do negocjacji warunków najmu oraz ewentualnego podpisania umowy najmu,
− miejsce zamieszkania (siedziby) Oferenta, numer telefonu kontaktowego, mile widziany adres poczty elektronicznej,
− adres lokalu użytkowego, którego oferta dotyczy,
− wysokość proponowanej stawki czynszu za najem 1m² powierzchni użytkowej netto,
− rodzaj działalności planowanej do uruchomienia w wynajmowanym lokalu,
− określenie statusu prawnego Oferenta (w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej – należy podać numer PESEL, w przypadku zarejestrowania działalności

w Krajowym Rejestrze Sądowym – numer KRS, w przypadku posiadania wpisu do CEiDG – stosowna informacja o posiadaniu takowego wpisu),
− oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu i przyjęciu go w istniejącym stanie oraz wskazanie, że remont wraz z przystosowaniem do własnych potrzeb Oferent wykona

na koszt własny i we własnym zakresie, bez prawa zwrotu poniesionych nakładów, po uprzednim uzgodnieniu zakresu robót z Wynajmującym,
− oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby prowadzonego postępowania i ewentualnego zawarcia umowy najmu,
− podpis Oferenta.

Przed  złożeniem  oferty  Oferent  zobowiązany  jest  do  zapoznania  się  ze  stanem  technicznym  wynajmowanego  lokalu.  Termin  przeglądu  lokalu  należy  ustalić  w  Dziale  Eksploatacyjno-
Administracyjnym przy ul. Połczyńskiej 24 (budynek parterowy w podwórzu, tel. 94 340-91-25).

Osoby/podmioty składające ofertę na wynajem lokalu w trybie bezprzetargowym nie mogą posiadać zadłużenia z tytułu użytkowania lokali i garaży oraz dzierżawy nieruchomości zarządzanych
(administrowanych) przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Koszalinie (dotyczy to również osób, które nie są Najemcami mieszkania komunalnego a zamieszkują w nim na zasadach członka
rodziny). W związku z powyższym, osoby/podmioty, które były lub są Najemcami bądź dzierżawcami nieruchomości zarządzanych (administrowanych) przez ZBM proszone są przed złożeniem
oferty o sprawdzenie stanu salda w Biurze Obsługi Klienta Działu Windykacyjno-Prawnego ZBM przy ul. Połczyńskiej 24 (tel. 94 340-91-95).

Do stawki czynszu za wynajem 1m2 powierzchni użytkowej zaakceptowanej przez Wynajmującego doliczony zostanie podatek VAT w aktualnie obowiązującej wysokości (23%). Oprócz czynszu najmu
przyszły Najemca zobowiązany jest do ponoszenia opłat z tytułu świadczeń tj. centralnego ogrzewania, dostawy energii elektrycznej, dostawy wody, odbioru nieczystości stałych (śmieci), płynnych
(ścieków) i innych. Poza opłatami czynszu i świadczeń przyszły Najemca zobowiązany jest do ponoszenia opłat podatku od nieruchomości płatnego na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego
w terminie i wysokości przez niego ustalonej. Wysokość stawek podatku od nieruchomości na rok 2020 określa Uchwała Nr X/194/2019 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24.10.2019 roku w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Koszalina, która dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego https://bip.koszalin.pl/?a=25954

W przypadku przyjęcia złożonej oferty, przyszły Najemca przed podpisaniem Umowy zobowiązany jest do wpłaty kaucji w wysokości dwumiesięcznego czynszu najmu brutto, która zaksięgowana
zostanie na rachunku bankowym Wynajmującego przez cały okres użytkowania lokalu stanowiąc zapieczenie ewentualnych roszczeń z tytułu najmu. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie skutkować
będzie odstąpieniem ZBM od zawarcia Umowy o najem i przekazania lokalu protokołem zdawczo-odbiorczym (dowód wpłaty kaucji należy okazać przed fizycznym podpisaniem Umowy).

W przypadku wpłynięcia kilku ofert na najem tego samego lokalu oraz w innych, uzasadnionych przypadkach Zarząd Budynków Mieszkalnych w Koszalinie zastrzega możliwość przeprowadzenia
ustnych negocjacji warunków najmu (w tym m.in. wysokości stawki czynszu najmu netto, rodzaju działalności itp.).

Remont oraz przystosowanie lokalu użytkowego do własnych potrzeb (w tym do prowadzonej działalności) przyszły Najemca wykonuje na koszt własny i we własnym zakresie, bez prawa zwrotu
poniesionych  nakładów,  po uprzednim  uzgodnieniu  zakresu  robót  z  Wynajmującym.  Najemca  we własnym zakresie  winien  uzyskać  niezbędne  opinie  o  dostosowaniu  lokalu  do  wymogów
sanitarnych, przeciwpożarowych i innych wymaganych przy prowadzeniu danej działalności.

UWAGA! Przekazanie lokalu użytkowego przy ul.  Zwycięstwa 42 nowemu Najemcy będzie mogło nastąpić po dostarczeniu w terminie siedmiu dni licząc od daty podpisania Umowy o najem
oświadczenia złożonego w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 4 Ustawy – Kodeks Postępowania Cywilnego z dnia 17.11.1964 roku (w aktualnym brzmieniu)
w zakresie opuszczenia lokalu w terminie siedmiu dni licząc od dnia otrzymania pisemnego wezwania do jego opuszczenia pod rygorem odstąpienia od Umowy w terminie natychmiastowym.



Kontakt w sprawie:
- procedury wynajęcia: Dział Spraw Lokalowych, ul. Połczyńska 24 (parter, pokój Nr 3), tel. 94 340-91-14,
- obejrzenia lokalu: Dział Eksploatacyjno-Administracyjny, ul. Połczyńska 24 (budynek parterowy w podwórzu), tel. 94 340-91-25.

KLAUZULA INFORMACYJNA
W związku z realizacją  wymogów Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego i  Rady (UE)  2016/679  z dnia  27  kwietnia  2016 roku w sprawie  w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy
o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Budynków Mieszkalnych z siedzibą w Koszalinie,  ul.  Połczyńska 24, kod pocztowy:75-815, adres e-mail:  zbm@zbm.koszalin.pl,

tel. 94 34 09 100.
2. Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w Zarządzie Budynków Mieszkalnych to:

adres korespondencyjny Inspektor Ochrony Danych Zarząd Budynków Mieszkalnych ul. Połczyńska 24 75-815 Koszalin, adres e-mail:  iod@zbm.koszalin.pl
3. Podstawą i celem przetwarzania Pani/Pana  danych  osobowych jest:

 zawarcie i realizacja umowy pomiędzy Panią/Panem a Administratorem, zwana dalej „umową”, dla której przetwarzanie Pani/Pana danych jest  niezbędne. Jeśli wymagają tego przepisy
prawa, możemy wymagać od Pani/Pana podania innych    danych osobowych (na przykład ze względu na przepisy rachunkowe, podatkowe) – art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

 obowiązki prawne Administratora  – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora– art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Podanie danych osobowych w celu zawarcia i realizacji umowy nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy staną się niemożliwe.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do czasu realizacji  obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz do wykonania zadań realizowanych

w interesie publicznym:
 przez  okres  obowiązywania  umowy zawartej  z  Panią/Panem,  a  także po jej  zakończeniu  w celach  dochodzenia  roszczeń lub obrony  przed roszczeniami,  wykonywania  obowiązków

wynikających z przepisów prawa, w tym  w szczególności podatkowych i rachunkowych, archiwizacyjnych, maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy;
 do czasu  wypełnienia  zobowiązań  prawnych  ciążących  na  Administratorze  w związku  z  prowadzoną  działalnością  i  realizacją  zawartych umów,  maksymalnie  przez  okres  wynikający

z obowiązującej Instrukcji Kancelaryjnej wprowadzonej Zarządzeniem Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/prawo do cofnięcia zgody,

prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia  sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo  wniesienia skargi do organu nadzorczego,
jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

7. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom danych w związku z usługami, jakie podmioty zewnętrzne świadczą na rzecz Zarządu Budynków Mieszkalnych,
podmioty te mogą uzyskać dostęp do Pani/Pana danych osobowych, w zakresie niezbędnym dla realizacji  tych usług. Te podmioty to m.in.. dostawcy usług i systemów informatycznych,
operatorzy pocztowi i kurierzy, operatorzy płatności, dostawcy usług remontowo-budowlanych, prawnych lub audytowych, inni usługodawcy zewnętrzni, np. firmy windykacyjne, zarządcy
nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowe.

8. Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany  i  nie  będą profilowane.
9. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
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