
 
                                                                                                 Krosno, dnia  25.01.2012 r.                        

 

                     

 

NIERUCHOMOŚCI DO WYNAJĘCIA W BARWINKU 
 

 

 

 Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie posiada w trwałym zarządzie 

nieruchomości w miejscowości Barwinek (byłe przejście graniczne).  

Nieruchomości, których wykaz znajduje sie poniżej zostaną udostępnione do 

wynajęcia pod potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej. 

 

Zaintaresowani moga składać oferty pisemne na adres:  

   Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie 

   38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 1  

 

 

 

 

 

 

WYKAZ NR  1/2012  

nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia na okres do 3 lat z przeznaczeniem na 

działalność handlową, usługową, kantorową, ubezpieczeniową, obsługi podróżnych. 

 

 

 
Lp. Adres 

nieruchomości 

Oznaczenie 

nierucho-   

mości w 

ewidencji 

gruntów 

Powierzchnia 

przeznaczona do 

wynajęcia 

Opis nieruchomości lub jej części  

przeznaczony do objęcia umową 

 Dodatkowe informacje o przedmiocie 

najmu 
     

 

1 

Obwód Drogowy w 
Barwinku (byłe 
przejście drogowe) 

budynek główny 

Nr  działki  
319/1, 
282/12 

 

13,46 m² Pomieszczenie biurowe umieszczone na 
niskim parterze,wyposażone w instalację 
elektryczną i c.o. 

nr pom. 002 

 Najemca oprócz czynszu będzie ponosił 
koszty mediów wg wskazań podlicznika lub 
ryczałtu, oraz ogólne koszty  zarządzania                      

w wysokości 3,00 zł/m² netto 

     

 

2 

Obwód Drogowy w 
Barwinku (byłe 
przejście drogowe) 
budynek główny 

Nr  działki      
319/1, 
282/12 

11,48 m² Pomieszczenie biurowe umieszczone na 
niskim parterze,wyposażone w instalację 
elektryczną i c.o. 
nr pom. 003 

 Najemca oprócz czynszu będzie ponosił 
koszty mediów wg wskazań podlicznika lub 
ryczałtu, oraz ogólne koszty  zarządzania                      
w wysokości 3,00 zł/m² netto 

     

 
3 

Obwód Drogowy w 
Barwinku (byłe 
przejście drogowe) 
budynek główny 

Nr  działki       
319/1, 
282/12 

11,40 m² Pomieszczenie biurowe umieszczone na 
niskim parterze,wyposażone w instalację 
elektryczną i c.o. 
nr pom. 004 

 Najemca oprócz czynszu będzie ponosił 
koszty mediów wg wskazań podlicznika lub 
ryczałtu, oraz ogólne koszty  zarządzania                      
w wysokości 3,00 zł/m² netto 

     

 
4 

Obwód Drogowy w 
Barwinku (byłe 
przejście drogowe) 
budynek główny 

Nr  działki       
319/1, 
282/12 

12,47 m² Pomieszczenie biurowe umieszczone na 
niskim parterze,wyposażone w instalację 
elektryczną i c.o. 
nr pom. 005 
 
 

 
 

 Najemca oprócz czynszu będzie ponosił 
koszty mediów wg wskazań podlicznika lub 
ryczałtu, oraz ogólne koszty  zarządzania w 
wysokości 3,00 zł/m² netto 

     



 
 
5 

Obwód Drogowy 
w Barwinku (byłe 
przejście 
drogowe) budynek 
główny 

Nr  działki       
319/1, 
282/12 

10,80 m² Pomieszczenie biurowe umieszczone na 
niskim parterze,wyposażone w instalację 
elektryczną i c.o. 
nr pom. 013 
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Najemca oprócz czynszu będzie ponosił  
koszty mediów wg wskazań podlicznika lub 
ryczałtu, oraz ogólne koszty  zarządzania w 
wysokości 3,00 zł/m² netto 

 
 
6 

Obwód Drogowy 
w Barwinku (byłe 
przejście 
drogowe) budynek 
główny 

Nr  działki       
319/1, 
282/12 

2,70 m² Pomieszczenie sanitarne 
umieszczone na niskim 
parterze,wyposażone w instalację 
elektryczną i c.o. 
i wodną.  nr pom. 014 

Najemca oprócz czynszu będzie ponosił  
koszty mediów wg wskazań podlicznika lub 
ryczałtu, oraz ogólne koszty  zarządzania w 
wysokości 3,00 zł/m² netto 
 

 
 
7 

Obwód Drogowy 
w Barwinku (byłe 
przejście 

drogowe) budynek 
główny 

Nr  działki       
319/1, 
282/12 

12,20 m² Pomieszczenie biurowe umieszczone na 
niskim parterze,wyposażone w instalację 
elektryczną i c.o. 

nr pom. 015 

Najemca oprócz czynszu będzie ponosił  
koszty mediów wg wskazań podlicznika lub 
ryczałtu, oraz ogólne koszty  zarządzania w 

wysokości 3,00 zł/m² netto 
 

 
 
8 

Obwód Drogowy 
w Barwinku (byłe 
przejście 
drogowe) budynek 

główny 

Nr  działki       
319/1, 
282/12 

12,20 m² Pomieszczenie biurowe umieszczone na 
niskim parterze,wyposażone w instalację 
elektryczną i c.o. 
nr pom. 016 

Najemca oprócz czynszu będzie ponosił 
 koszty mediów wg wskazań podlicznika lub 
ryczałtu, oraz ogólne koszty  zarządzania w 
wysokości 3,00 zł/m² netto 

 

9 Obwód Drogowy 
w Barwinku (byłe 
przejście 

drogowe) budynek 
główny 

Nr  działki       
319/1, 
282/12 

7,20 m² Pomieszczenie biurowe umieszczone na 
niskim parterze,wyposażone w instalację 
elektryczną i c.o. 

nr pom. 017 

Najemca oprócz czynszu będzie ponosił  
koszty mediów wg wskazań podlicznika lub 
ryczałtu, oraz ogólne koszty  zarządzania w 

wysokości 3,00 zł/m² netto 

10 Obwód Drogowy w 
Barwinku (byłe 
przejście drogowe) 
budynek główny 

Nr  działki       
319/1, 
282/12 

22,78 m² Pomieszczenie sanitarne 
umieszczone na niskim 
parterze,wyposażone w instalację 
elektryczną i c.o. 

i wodną.  nr pom. 031 

 Najemca oprócz czynszu będzie ponosił 
koszty mediów wg wskazań podlicznika lub 
ryczałtu, oraz ogólne koszty  zarządzania                      
w wysokości 3,00 zł/m² netto 

    

 

 

 

 

 

11 

Obwód Drogowy w 
Barwinku (byłe 
przejście drogowe) 

budynek główny 

Nr  działki       
319/1, 
282/12 

6,96 m² Pomieszczenie  magazynowe ciemne 
umieszczone na niskim 
parterze,wyposażone w instalację 

elektryczną i c.o. 
nr pom. 032 

 Najemca oprócz czynszu będzie ponosił 
koszty mediów wg wskazań podlicznika lub 
ryczałtu, oraz ogólne koszty  zarządzania                      

w wysokości 3,00 zł/m² netto 

     

 

 

12 

Obwód Drogowy 

w Barwinku  
rzejście drogowe) 
budynek główny 

Nr  działki       

319/1, 
282/12 

10,20 m² Komunikacja umieszczone na niskim 

parterze, wyposażone w instalację 
elektryczną i c.o. 
nr pom. 034 
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Najemca oprócz czynszu będzie ponosił koszty 

mediów wg wskazań podlicznika lub ryczałtu, 
oraz ogólne koszty  zarządzania   w wysokości 
3,00 zł/m² netto 

 

13 

Obwód Drogowy 
w Barwinku  
budynek główny 

Nr  działki       
319/1, 
282/12 

12,43 m² Pomieszczenie  biurowe umieszczone na 
niskim parterze,wyposażone w instalację 
elektryczną i c.o. i wodną  nr pom. 035 

Najemca oprócz czynszu będzie ponosił koszty 
mediów wg wskazań podlicznika lub ryczałtu, 
oraz ogólne koszty  zarządzania  w wysokości 
3,00 zł/m² netto 

 
14 

Obwód Drogowy 
w Barwinku (byłe 
przejście 
drogowe) budynek 
główny 

Nr  działki       
319/1, 
282/12 

12,79 m² Pomieszczenie  biurowe umieszczone na 
niskim parterze,wyposażone w instalację 
elektryczną i c.o. 
nr pom. 036 

Najemca oprócz czynszu będzie ponosił koszty 
mediów wg wskazań podlicznika lub ryczałtu, 
oraz ogólne koszty  zarządzania   w wysokości 
3,00 zł/m² netto 

 

15 

Obwód Drogowy 
w Barwinku (byłe 
przejście 

drogowe) budynek 
główny 

Nr  działki       
319/1, 
282/12 

13,11 m² Pomieszczenie  biurowe umieszczone na 
niskim parterze,wyposażone w instalację 
elektryczną i c.o. 

nr pom. 037 

Najemca oprócz czynszu będzie ponosił koszty 
mediów wg wskazań podlicznika lub ryczałtu, 
oraz ogólne koszty  zarządzania  w wysokości 

3,00 zł/m² netto 

 

16 

Obwód Drogowy 
w Barwinku (byłe 
przejście 
drogowe) budynek 
główny 

Nr  działki       
319/1, 
282/12 

13,25 m² Pomieszczenie   biurowe umieszczone na 
niskim parterze,wyposażone w instalację 
elektryczną i c.o. 
I wodnąnr pom. 038 

Najemca oprócz czynszu będzie ponosił koszty 
mediów wg wskazań podlicznika lub ryczałtu, 
oraz ogólne koszty  zarządzania   w wysokości 
3,00 zł/m² netto 

 

17 

Obwód Drogowy 
w Barwinku     

Nr  działki       
319/1, 

4,90 m² Pomieszczenie   WC umieszczone na 
niskim parterze,wyposażone w instalację 

Najemca oprócz czynszu będzie ponosił koszty 
mediów wg wskazań podlicznika lub ryczałtu, 



budynek główny 282/12 elektryczną i c.o. i wopdną nr pom. 039 

 
oraz ogólne koszty  zarządzania w wysokości 
3,00 zł/m² netto 

 

 

18 

Obwód Drogowy w 
Barwinku (byłe 
przejście drogowe) 
budynek główny 

Nr  działki       
319/1, 
282/12 

10,14 m² Pomieszczenie  magazynowe  ciemne 
umieszczone na niskim 
parterze,wyposażone w instalację 
elektryczną  

nr pom. 043 

 Najemca oprócz czynszu będzie ponosił 
koszty mediów wg wskazań podlicznika lub 
ryczałtu, oraz ogólne koszty  zarządzania                      
w wysokości 3,00 zł/m² netto 

     

 

19 

Obwód Drogowy w 
Barwinku (byłe 
przejście drogowe) 

budynek główny 

Nr  działki       
319/1, 
282/12 

9,45 m² Pomieszczenie  magazynowe ciemne 
umieszczone na niskim 
parterze,wyposażone w instalację 

elektryczną  
nr pom. 044 

 Najemca oprócz czynszu będzie ponosił 
koszty mediów wg wskazań podlicznika lub 
ryczałtu, oraz ogólne koszty  zarządzania                      

w wysokości 3,00 zł/m² netto 

     

 
20 

Obwód Drogowy w 
Barwinku (byłe 
przejście drogowe) 

budynek główny 

Nr  działki      
319/1, 
282/12 

21,20 m² Pomieszczenie  magazynowe ciemne 
umieszczone na niskim parterze, 
wyposażone w instalację elektryczną,  

wodę i  c.o. nr pom. 047 
 

 Najemca oprócz czynszu będzie ponosił 
koszty mediów wg wskazań podlicznika lub 
ryczałtu, oraz ogólne koszty  zarządzania                      

w wysokości 3,00 zł/m² netto 

     

 

21 

 

Obwód Drogowy w 
Barwinku (byłe 
przejście drogowe) 

budynek główny 

Nr  działki      
319/1, 
282/12 

21,30 m² Pomieszczenie  magazynowe ciemne 
umieszczone na niskim parterze, 
wyposażone w instalację elektryczną,  

wodę i  c.o. nr pom. 048 
 

 Najemca oprócz czynszu będzie ponosił 
koszty mediów wg wskazań podlicznika lub 
ryczałtu, oraz ogólne koszty  zarządzania                      

w wysokości 3,00 zł/m² netto 

     

 

22 

Obwód Drogowy w 
Barwinku (byłe 
przejście drogowe) 

budynek główny 
 

Nr  działki      
319/1, 
282/12 

17,10 m² Pomieszczenie  garażowe umieszczone na 
niskim parterze, wyposażone w instalację 
elektryczną,  wodę i  c.o. nr pom. 050 

 Najemca oprócz czynszu będzie ponosił 
koszty mediów wg wskazań podlicznika lub 
ryczałtu, oraz ogólne koszty  zarządzania                      

w wysokości 3,00 zł/m² netto 

     

 

23 

Obwód Drogowy w 
Barwinku (byłe 
przejście drogowe) 

budynek główny 

Nr  działki      
319/1, 
282/12 

 
 
 

18,40 m² Pomieszczenie  garażowe umieszczone na 
niskim parterze, wyposażone w instalację 
elektryczną,  wodę i  c.o. nr pom. 054 

 Najemca oprócz czynszu będzie ponosił 
koszty mediów wg wskazań podlicznika lub 
ryczałtu, oraz ogólne koszty  zarządzania                      

w wysokości 3,00 zł/m² netto 

     

 

24 

Obwód Drogowy w 

Barwinku (byłe 
przejście drogowe) 
budynek główny 

Nr  działki      

319/1, 
282/12 

18,41 m² Pomieszczenie  garażowe umieszczone na 

niskim parterze, wyposażone w instalację 
elektryczną,  wodę i  c.o. nr pom. 055 

 Najemca oprócz czynszu będzie ponosił 

koszty mediów wg wskazań podlicznika lub 
ryczałtu, oraz ogólne koszty  zarządzania                      
w wysokości 3,00 zł/m² netto 

     

 

25 

Obwód Drogowy w 
Barwinku (byłe 

przejście drogowe) 
budynek główny 

Nr  działki      
319/1, 

282/12 

65,50 m² Pomieszczenie  magazynowe ciemne 
umieszczone na niskim parterze, 

wyposażone w instalację elektryczną,  i  
c.o. nr pom. 056 

 Najemca oprócz czynszu będzie ponosił 
koszty mediów wg wskazań podlicznika lub 

ryczałtu, oraz ogólne koszty  zarządzania                      
w wysokości 3,00 zł/m² netto 

     

 
 

26 

Obwód Drogowy w 
Barwinku (byłe 
przejście drogowe) 

budynek główny 

Nr  działki      
319/1, 
282/12 

11,60 m² Pomieszczenie  biurowe umieszczone na 
parterze         
wyposażone w instalację elektryczną i c.o. 

nr pom. 117 

 Najemca oprócz czynszu będzie ponosił 
koszty mediów wg wskazań podlicznika lub 
ryczałtu, oraz ogólne koszty  zarządzania w 

wysokości 3,00 zł/m² netto . 
 

     

 
 

27 

Obwód Drogowy w 
Barwinku (byłe 
przejście drogowe) 

budynek główny 

Nr  działki      
319/1, 
282/12 

11,60 m² Pomieszczenie biurowe  umieszczona na 
parterze         
wyposażone w instalację elektryczną i c.o. 

nr pom. 119 

 Najemca oprócz czynszu będzie ponosił 
koszty mediów wg wskazań podlicznika lub 
ryczałtu, oraz ogólne koszty  zarządzania w 

wysokości 3,00 zł/m² netto . 
 

     

 
 

28 

Obwód Drogowy w 
Barwinku (byłe 
przejście drogowe) 

budynek główny 

Nr  działki      
319/1, 
282/12 

11,60 m² Pomieszczenie  biurowe umieszczone na 
parterze         
wyposażone w instalację elektryczną i c.o. 

nr pom. 120 

 Najemca oprócz czynszu będzie ponosił 
koszty mediów wg wskazań podlicznika lub 
ryczałtu, oraz ogólne koszty  zarządzania w 

wysokości 3,00 zł/m² netto . 
 

     

 
 

29 

Obwód Drogowy w 
Barwinku (byłe 

przejście drogowe) 
budynek główny 

Nr  działki      
319/1, 

282/12 

11,60 m² Pomieszczenie  biurowe umieszczone na 
parterze         

wyposażone w instalację elektryczną i c.o. 
nr pom. 121 

 Najemca oprócz czynszu będzie ponosił 
koszty mediów wg wskazań podlicznika lub 

ryczałtu, oraz ogólne koszty  zarządzania w 
wysokości 3,00 zł/m² netto . 
 

     

 
 

30 

Obwód Drogowy w 
Barwinku (byłe 

przejście drogowe) 
budynek główny 

Nr  działki      
319/1, 

282/12 

7,19 m² Pomieszczenie  sanitarne umieszczone na 
parterze         

wyposażone w instalację elektryczną i c.o. 
i wodną 
nr pom. 122 

 Najemca oprócz czynszu będzie ponosił 
koszty mediów wg wskazań podlicznika lub 

ryczałtu, oraz ogólne koszty  zarządzania w 
wysokości 3,00 zł/m² netto . 
 

     

 
 

31 

Obwód Drogowy w 
Barwinku (byłe 

przejście drogowe) 

Nr  działki      
319/1, 

282/12 

3,74 m² 
 

 

Pomieszczenie   sanitarne umieszczone na 
parterze         

wyposażone w instalację elektryczną i c.o. 

 Najemca oprócz czynszu będzie ponosił 
koszty mediów wg wskazań podlicznika lub 

ryczałtu, oraz ogólne koszty  zarządzania w 

     



budynek główny i wodną 
nr pom. 123 

 

wysokości 3,00 zł/m² netto . 
 

 

 
32 

Obwód Drogowy w 

Barwinku (byłe 
przejście drogowe) 
budynek główny 

Nr  działki      

319/1, 
282/12 

10,01 m² Pomieszczenie  biurowe umieszczone na 

parterze         
wyposażone w instalację elektryczną , c.o. 
i wodną 
nr pom. 125 

 Najemca oprócz czynszu będzie ponosił 

koszty mediów wg wskazań podlicznika lub 
ryczałtu, oraz ogólne koszty  zarządzania w 
wysokości 3,00 zł/m² netto . 
 

     

 

 
33 

Obwód Drogowy w 

Barwinku (byłe 
przejście drogowe) 
budynek główny 

Nr  działki      

319/1, 
282/12 

14,60m² Pomieszczenie  biurowe umieszczone na 

parterze         
wyposażone w instalację elektryczną i c.o. 
nr pom. 129 

 Najemca oprócz czynszu będzie ponosił 

koszty mediów wg wskazań podlicznika lub 
ryczałtu, oraz ogólne koszty  zarządzania w 
wysokości 3,00 zł/m² netto . 
 

     

 

 
34 

Obwód Drogowy w 

Barwinku (byłe 
przejście drogowe) 
budynek główny 

Nr  działki      

319/1, 
282/12 

16,60 m² Pomieszczenie  biurowe umieszczone na 

parterze         
wyposażone w instalację elektryczną i c.o. 
nr pom. 130 

 

 Najemca oprócz czynszu będzie ponosił 

koszty mediów wg wskazań podlicznika lub 
ryczałtu, oraz ogólne koszty  zarządzania w 
wysokości 3,00 zł/m² netto . 
 

     

 
 

35 

Obwód Drogowy w 
Barwinku (byłe 
przejście drogowe) 
budynek główny 

Nr  działki      
319/1, 
282/12 

16,60 m² 
 
 
 
 
 

 
 

Pomieszczenie  biurowe umieszczone na 
parterze         
wyposażone w instalację elektryczną i c.o. 
nr pom. 131 

 Najemca oprócz czynszu będzie ponosił 
koszty mediów wg wskazań podlicznika lub 
ryczałtu, oraz ogólne koszty  zarządzania w 
wysokości 3,00 zł/m² netto . 

     

 
 

36 

Obwód Drogowy w 
Barwinku (byłe 
przejście drogowe) 

budynek główny 
 
 

Nr  działki      
319/1, 
282/12 

16,60 m² Pomieszczenie  biurowe umieszczone na 
parterze         
wyposażone w instalację elektryczną ,c.o. i 

wodną 
nr pom. 132 

 Najemca oprócz czynszu będzie ponosił 
koszty mediów wg wskazań podlicznika lub 
ryczałtu, oraz ogólne koszty  zarządzania w 

wysokości 3,00 zł/m² netto . 
 

     

 

 
37 

Obwód Drogowy w 

Barwinku (byłe 
przejście drogowe) 
budynek główny 

Nr  działki      

319/1, 
282/12 

24,50 m² Pomieszczenie  biurowe umieszczone na 

parterze         
wyposażone w instalację eletryczną i c.o.                     
nr   pom. 137 

 Najemca oprócz czynszu będzie ponosił 

koszty mediów wg wskazań podlicznika lub 
ryczałtu, oraz ogólne koszty  zarządzania w 
wysokości 3,00 zł/m² netto . 
 

     

 

 
38 

Obwód Drogowy w 

Barwinku (byłe 
przejście drogowe) 
budynek główny 

Nr  działki      

319/1, 
282/12 

60,10 m² Pomieszczenie  komunikacyj  

umieszczone na parterze         
wyposażone w instalację elektryczną i c.o. 
nr pom. 139 

 Najemca oprócz czynszu będzie ponosił 

koszty mediów wg wskazań podlicznika lub 
ryczałtu, oraz ogólne koszty  zarządzania w 
wysokości 3,00 zł/m² netto . 
 

     

 

 
39 

Obwód Drogowy w 

Barwinku (byłe 
przejście drogowe) 
budynek główny 

Nr  działki      

319/1, 
282/12 

18,80 m² Pomieszczenie  biurowe umieszczone na 

parterze         
wyposażone w instalację elektryczną i c.o. 
nr pom. 140 

 Najemca oprócz czynszu będzie ponosił 

koszty mediów wg wskazań podlicznika lub 
ryczałtu, oraz ogólne koszty  zarządzania w 
wysokości 3,00 zł/m² netto . 

     

 
 

40 

Obwód Drogowy w 
Barwinku (byłe 

przejście drogowe) 
budynek główny 

Nr  działki      
319/1, 

282/12 

2,86 m² Pomieszczenie  socjalne umieszczone na 
parterze         

wyposażone w instalację elektryczną c.o. i 
wodną 
nr pom. 141 

 Najemca oprócz czynszu będzie ponosił 
koszty mediów wg wskazań podlicznika lub 

ryczałtu, oraz ogólne koszty  zarządzania w 
wysokości 3,00 zł/m² netto . 

     

 
 

41 

Obwód Drogowy w 
Barwinku (byłe 

przejście drogowe) 
budynek główny 

Nr  działki      
319/1, 

282/12 

26,30 m² Pomieszczenie  biurowe umieszczone na 
parterze         

wyposażone w instalację elektryczną i c.o. 
nr pom. 142 

 Najemca oprócz czynszu będzie ponosił 
koszty mediów wg wskazań podlicznika lub 

ryczałtu, oraz ogólne koszty  zarządzania w 
wysokości 3,00 zł/m² netto . 
 

     

 

42 

Obwód Drogowy w 

Barwinku (byłe 
przejście drogowe) 
budynek główny 

Nr  działki      

319/1, 
282/12 

12,80 m² Pomieszczenie  biurowe umieszczone na 

parterze         
wyposażone w instalację elektryczną i c.o. 
nr pom. 143 

 Najemca oprócz czynszu będzie ponosił 

koszty mediów wg wskazań podlicznika lub 
ryczałtu, oraz ogólne koszty  zarządzania w 
wysokości 3,00 zł/m² netto . 

     

 
 

43 

Obwód Drogowy w 
Barwinku (byłe 

przejście drogowe) 
budynek główny 

Nr  działki      
319/1, 

282/12 

14,40 m² Pomieszczenie  biurowe umieszczone na 
parterze         

wyposażone w instalację elektryczną i c.o. 
nr pom. 144 

 Najemca oprócz czynszu będzie ponosił 
koszty mediów wg wskazań podlicznika lub 

ryczałtu, oraz ogólne koszty  zarządzania w 
wysokości 3,00 zł/m² netto . 
 

     

 
44 

Obwód Drogowy w 
Barwinku (byłe 

przejście drogowe) 
budynek główny 

Nr  działki      
319/1, 

282/12 

13,20 m² Pomieszczenie  biurowe umieszczone na 
parterze         

wyposażone w instalację elektryczną i c.o. 
nr pom. 145 

 Najemca oprócz czynszu będzie ponosił 
koszty mediów wg wskazań podlicznika lub 

ryczałtu, oraz ogólne koszty  zarządzania w 
wysokości 3,00 zł/m² netto . 

     



 
 

45 

Obwód Drogowy w 
Barwinku (byłe 
przejście drogowe) 

budynek główny 

Nr  działki      
319/1, 
282/12 

12,70 m² Pomieszczenie  biurowe umieszczone na 
parterze         
wyposażone w instalację elektryczną i c.o. 

nr pom. 146 

 Najemca oprócz czynszu będzie ponosił 
koszty mediów wg wskazań podlicznika lub 
ryczałtu, oraz ogólne koszty  zarządzania w 

wysokości 3,00 zł/m² netto . 

     

 
46 

Obwód Drogowy w 
Barwinku (byłe 

przejście drogowe) 
budynek główny 

Nr  działki      
319/1, 

282/12 

7,20m² Pomieszczenie  sanitarne umieszczone na 
parterze         

wyposażone w instalację elektryczną, c.o. i 
wodna nr pom. 147 

 Najemca oprócz czynszu będzie ponosił 
koszty mediów wg wskazań podlicznika lub 

ryczałtu, oraz ogólne koszty  zarządzania w 
wysokości 3,00 zł/m² netto . 

     

 
 

47 

Obwód Drogowy w 
Barwinku (byłe 
przejście drogowe) 
budynek główny 

Nr  działki      
319/1, 
282/12 

3,80m² Pomieszczenie  sanitarne umieszczone na 
parterze         
wyposażone w instalację elektryczną, c.o. i 
wodną 
nr pom. 148 

 Najemca oprócz czynszu będzie ponosił 
koszty mediów wg wskazań podlicznika lub 
ryczałtu, oraz ogólne koszty  zarządzania w 
wysokości 3,00 zł/m² netto . 

     

 

 
48 

Obwód Drogowy w 

Barwinku (byłe 
przejście drogowe) 
budynek główny 

Nr  działki      

319/1, 
282/12 

3,70 m² Pomieszczenie  magazynowe ciemne 

umieszczone na parterze        wyposażone 
w instalację elektryczną  
nr pom. 150 

 Najemca oprócz czynszu będzie ponosił 

koszty mediów wg wskazań podlicznika lub 
ryczałtu, oraz ogólne koszty  zarządzania w 
wysokości 3,00 zł/m² netto . 
 

     

 
 

49 

Obwód Drogowy w 
Barwinku (byłe 
przejście drogowe) 
budynek główny 

Nr  działki      
319/1, 
282/12 

17,06 m² Pomieszczenie  biurowe umieszczone na 
parterze         
wyposażone w instalację elektryczną i c.o. 
nr pom. 151 

 Najemca oprócz czynszu będzie ponosił 
koszty mediów wg wskazań podlicznika lub 
ryczałtu, oraz ogólne koszty  zarządzania w 
wysokości 3,00 zł/m² netto . 
 

     

                                                                                      


