
Kwestionariusz nr 2

Kwestionariusz na temat informacji o powierzchniach biurowych, znajdujących się 
na terenie Miasta Płocka 

The survey for information about office area

Kwestionariusz dostępny jest na stronie internetowej 
www.ump.pl w zakładce oferta inwestycyjna / obsługa inwestora.

NAZWA OBIEKTU / NAME OF THE OFFICE AREA

Budynek użytkowy 

1. LOKALIZACJA / LOCATION

1.1 Miasto/Miejscowość1.2 :
      City/Town

Płock

1.3 Ulica, numer:
      Street, Number

3 Maja 16

1.4 Czy informacja o powierzchni 
biurowej znajduje się na stronie 
internetowej (TAK/NIE)

Website

nie

2. CHARAKTERYSTYKA POWIERZCHNI BIUROWEJ
    BASIC DATA OF OFFICE AREA
3.1 Wielkość powierzchni biurowej 
w obiekcie (m2):
      Space of  the office area

 około 1.500,00 m2

3.2 Wysokość powierzchni 
biurowej w obiekcie (m):
      Height of the office area

2,65

3.3 Liczba kondygnacji dostępnej 
powierzchni biurowej: 
      Number of the storeys               

4

3.4 Rok budowy obiektu, w którym 
znajduje się powierzchnia biurowa:
Year of construction, where office area 
is                          

1979

3.5 Rok modernizacji obiektu, w 
którym znajduje się powierzchnia 
biurowa: 
Year of modernization, where 

---



office area is   

3.6 Obecne/ostatnie użytkowanie 
powierzchni biurowej:
Present/Previous activity in the 
office area

pomieszczenia są nieużytkowane

4. OBECNY STAN TECHNICZNY / PRESENT TECHNICAL 
CONDITION

Doskonały
Excellent

Dobry
Good

Średni
Average

Słaby
Poor +

 

5. MEDIA / INFRASTRUCTURE

5.1 Czy na powierzchni biurowej jest 
dostęp do elektryczności? 
(TAK/NIE):
ELECTRICITY (YES/NO)

tak

5.2 Czy na powierzchni biurowej jest 
dostęp do gazu (TAK/NIE)?
GAS (YES/NO)

nie

5.3 Czy na powierzchni biurowej jest 
dostęp do wody? (TAK/NIE):
WATER SUPPLY (YES/NO)

tak

5.4 Czy na terenie powierzchni 
biurowej jest sieć kanalizacyjna? 
(TAK/NIE)
Sewage system (YES/NO)

tak

5.5 Czy na terenie powierzchni 
biurowej jest 
ogrzewanie(TAK/NIE)?
Heating (YES/NO)

tak



6. WARUNKI NABYCIA / TERMS OF ACQUISTION

6.1 Własność, Zasady zakupu
  Ownership, Rules of purchasing

----

6.2 Wieczyste użytkowanie
      Perpetual usefruct

----

6.3 Wynajem, zasady dzierżawy 
lokalu 
 Renting, rules of renting

Najem poszczególnych pomieszczeń w budynku w 
drodze publicznego przetargu nieograniczonego

7. CENA / PRICE

7.1 Cena sprzedaży powierzchni 
biurowej (PLN/m2), włączając 22% 
VAT
 Land price (PLN/m2), including 
22% VAT, based on market prices

----

7.2 Cena użytkowania wieczystego 
(PLN/m2), włączając 22% VAT
Price of perpetual usefruct including 
22% VAT

----

7.3 Cena wynajmu powierzchni 
biurowej (PLN/m2), włączając 22% 
VAT
Price of renting (PLN/m2), based on 
commune prices

wylicytowana stawka czynszu + pozostałe opłaty 
związane z użytkowaniem pomieszczeń

8. DODATKOWE INFORMACJE (np. działania remontowe, współwłaściciele/
współ-najemcy, preferowana branża – usługi/produkcja) / ADDITIONAL 
INFORMATIONS (ex. reconstruction, co – owners/co-rentier, sectors preffered – 
services/production)

Biura
Istnieje potrzeba prowadzenia prac remontowych i modernizacyjnych



OSOBA Z MIASTA DO KONTAKTU W SPRAWIE OFERT 
INWESTYCYJNYCH / CONTACT PERSON

Imię i Nazwisko (First Name, Surname) Małgorzata Krom
Zajmowane stanowisko (Position) Kierownik Oddziału Rozwoju 
Gospodarczego
Adres e-mail (E-mail address) coi@ump.pl
Adres korespondencyjny (Address) Urząd Miasta Płocka, Wydział Rozwoju 
Miasta, Stary Rynek 1, 09-400 Płock
Telefon/Fax (Telephone / Fax) (0-24) 367-15-86; (0-24) 268-06-98; 

fax (0-24) 268-89-75
Umiejętności językowe (Language skills) język angielski

Załączniki do kwestionariusza/   Attachments  :  

1. Zdjęcie obiektu z powierzchnią biurową/ Photo of the area


