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    Płock,  dn. 05.08. 2019 r. 

 

              Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa 
              Lokatorsko-Własnościowa 
              09-400 Płock 
              ul. Obrońców Westerplatte 6A 

      

   

 

 

            
LOKALE UŻYTKOWE DO WYNAJĘCIA  W ZASOBACH 

PŁOCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 
LOKATORSKO- WŁASNOŚCIOWEJ 

bez  przetargu  z przeznaczeniem na działalność handlowo – usługową. 
 

1. Lokal Nr 1 o pow. użytkowej 217,23 m2 położony w pawilonie wolnostojącym 

przy ul. Kochanowskiego 35 w Płocku. 

Minimalna stawka czynszu (bez mediów) za najem 1 m2 p.u. miesięcznie wynosi 

12 zł netto. 

 

2. Lokal Nr 2 o pow. użytkowej 43,40 m2 położony na I piętrze w pawilonie 

wolnostojącym przy ul. Jachowicza 34A w Płocku. 

Minimalna stawka czynszu (bez mediów) za najem 1 m2 p.u. miesięcznie wynosi 

15 zł netto. 

 

3. Lokal Nr 4 o pow. użytkowej 39,61 m2  położony  na I piętrze w pawilonie 

wolnostojącym  przy ul. Łukasiewicza 24 w Płocku .  

Minimalna stawka czynszu ( bez mediów) za najem 1 m2  p.u. miesięcznie  

wynosi   12 zł netto. 

 

4. Lokal Nr 9 o pow. użytkowej 46,52 m2 położony na parterze w pawilonie 

wolnostojącym przy ul. Tysiąclecia 10 w Płocku. 

Minimalna stawka czynszu (bez mediów) za najem 1 m2 p.u. miesięcznie 

wynosi 24 zł netto. 

 

5. Lokal Nr 8 o pow. użytkowej 158 m2 położony na I piętrze w pawilonie 

wolnostojącym przy ul. Kobylińskiego 6. Minimalna stawka czynszu (bez 

mediów) za najem 1m2 p.u. miesięcznie wynosi 12 zł netto. 

 

W celu zapoznania się z warunkami lokali : 
 

• Lokal Nr 1 przy ul. Kochanowskiego 35,   

Lokal Nr 2 przy ul. Jachowicza 34A   należy zgłaszać się do siedziby 

Administracji  oś. Kochanowskiego  przy  ul. Jachowicza 33/4  w Płocku             

po uprzednim telefonicznym  ustaleniu terminu tel. nr  24 262 99 96. 
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• Lokal Nr 4 przy ul. Łukasiewicza 24 należy zgłaszać się do siedziby 

Administracji oś. Łukasiewicza przy ul. Łukasiewicza 28 w Płocku   

po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu tel. nr 24 262 02 78. 

 

• Lokal Nr 9 przy ul. Tysiąclecia 10  należy zgłaszać się do siedziby 

Administracji oś. Rembielińskiego przy ul. Rembielińskiego 11 w Płocku                

po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu tel. nr 24 263 32 44. 

 

• Lokal Nr 8 przy ul. Kobylińskiego 6  należy zgłaszać się do siedziby 

Administracji oś. Tysiąclecia przy ul. Tysiąclecia 1 w Płocku po uprzednim 

telefonicznym ustaleniu terminu tel. nr 24 262 10 85. 

 

 

Z projektem umowy najmu oraz szczegółowymi informacjami można zapoznać się              

w siedzibie PSML-W przy ul. Obr. Westerplatte 6A pokój nr. 3 tel. (24) 262 46 17 

wew. 103. 

 

 

Jednocześnie informujemy, iż od: 

 
 02.09.2019 do wynajęcia będą lokale: 

• Lokal Nr A o pow. użytkowej 25,20 położony na parterze w bloku mieszkalnym 

przy ul. Kochanowskiego 15. Minimalna stawka czynszu (bez mediów)                     

za najem 1 m2 p.u. miesięcznie wynosi 10 zł netto. 

 

• Lokal Nr 6 o pow. użytkowej 80 m2 położony na parterze w pawilonie 

wolnostojącym przy ul. Tysiąclecia 1. Minimalna stawka czynszu (bez mediów) 

za najem 1m2 p.u. miesięcznie wynosi 28 zł netto. 

 

01.10.2019 do wynajęcia będzie lokal: 

• Lokal Nr 1 o pow. użytkowej 254,50 m2 położony na parterze w pawilonie 

wolnostojącym przy ul. Rembielińskiego 11. Minimalna stawka czynszu               

(bez mediów) za najem  1m2 p.u. miesięcznie wynosi 10,50 zł netto. 


