
 

 
 
 

 
 

 Lokale użytkowe do wynajęcia 
 

Lp Adres Charakterystyka lokalu 
 

Pow. 
m2 

1. Tadeusza Kościuszki 46  Lokal położony w piwnicy, składający się z 2 pomieszczeń  
i toalet, przeznaczony na cele gastronomiczne, usługowe, 
handlowe lub inne nieuciążliwe dla otoczenia wyposażony w 
instalację elektryczną i wodno – kanalizacyjną. 

31,20 

2. Tadeusza Kościuszki 82  Lokal położony na I piętrze, składający się z 1 
pomieszczenia, zaplecza socjalnego i toalety, przeznaczony 
na cele biurowe, usługowe, handlowe lub inne nieuciążliwe 
dla otoczenia wyposażony w instalację elektryczną, wodno – 
kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i ciepłej wody, 
budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

65,92 

3. Tadeusza Kościuszki 82  Lokal położony na I piętrze, składający się z 1 
pomieszczenia, zaplecza socjalnego i toalety, przeznaczony 
na cele biurowe, usługowe, handlowe lub inne nieuciążliwe 
dla otoczenia wyposażony w instalację elektryczną, wodno – 
kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i ciepłej wody, 
budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

66,46 

4. Tadeusza Kościuszki 92 Lokal położony w suterenie, składający się z 2 pomieszczeń 
przeznaczony na cele usługowe, handlowe, biurowe lub inne 
nieuciążliwe dla otoczenia, wyposażony w instalację 
elektryczną i wodę. 

21,60 

5. Utrata 1 B Lokal położony na parterze składający się z 1 pomieszczenia, 
toalety na korytarzu wspólnie z innymi lokalami, 
przeznaczony na cele biurowe, usługowe, handlowe lub inne 
nieuciążliwe dla otoczenia,, wyposażony w instalację 
elektryczną, wodno – kanalizacyjną, centralnego ogrzewania 
i ciepłej wody, lokal dostosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 

35,90 

6. Utrata 1 B Lokal położony na II piętrze składający się z 1 
pomieszczenia, toalety na korytarzu wspólnie z innymi 
lokalami, przeznaczony na cele biurowe, usługowe, handlowe 
lub inne nieuciążliwe dla otoczenia,, wyposażony w 
instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną, centralnego 
ogrzewania i ciepłej wody, lokal dostosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. 

34,70 

7. Sejneńska 13  Lokal położony na I piętrze składający się z 5 pomieszczeń, 
toaleta na korytarzu wspólnie z innymi lokalami, 
przeznaczony na cele biurowe, usługowe, handlowe lub inne 
nieuciążliwe dla otoczenia, wyposażony w instalację 
elektryczną, wodno – kanalizacyjną, centralnego ogrzewania 
i ciepłej wody.  

102,46 



8. Sejneńska 13 Lokal położony na I piętrze składający się z 1 pomieszczenia, 
toaleta na korytarzu wspólnie z innymi lokalami, 
przeznaczony na cele biurowe, usługowe, handlowe lub inne 
nieuciążliwe dla otoczenia, wyposażony w instalację 
elektryczną, wodno – kanalizacyjną, centralnego ogrzewania 
i ciepłej wody. 

13,18 

9. Aleksandra Putry 9  Lokal położony na I piętrze składający się z 1 pomieszczenia, 
toalety dla personelu oraz toalety na korytarzu wspólnie z 
innymi lokalami, przeznaczony na cele medyczne, 
wyposażony w instalację elektryczną, wodno – 
kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i ciepłej wody, lokal 
dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

19,18 

10. Teofila Noniewicza 91  Lokal położony na I piętrze składający się z 1 pomieszczenia, 
toaleta na korytarzu wspólnie z innymi lokalami, 
przeznaczony na cele biurowe, usługowe, handlowe lub inne 
nieuciążliwe dla otoczenia, wyposażony w instalację 
elektryczną, wodno – kanalizacyjną, centralnego ogrzewania 
i ciepłej wody. 

21,70 

11. Teofila Noniewicza 91 Lokal położony na II piętrze składający się z 7 pomieszczeń, 
2 toalet na korytarzu wspólnie z innymi lokalami, 
przeznaczony na cele biurowe, usługowe, handlowe lub inne 
nieuciążliwe dla otoczenia, wyposażony w instalację 
elektryczną, wodno – kanalizacyjną, centralnego ogrzewania 
i ciepłej wody. 

137,73 

12. Gen. Kazimierza Pułaskiego 26 A  Lokal położony na I piętrze, składający z 1 pomieszczenia i 
toalety, przeznaczony na cele biurowe, usługowe, handlowe 
lub inne nieuciążliwe dla otoczenia, wyposażony w instalację 
elektryczną, wodno – kanalizacyjną, centralnego ogrzewania 
i ciepłej wody. 

17,37 

13. Gen. Kazimierza Pułaskiego 26 A  Lokal położony na I piętrze, składający z 1 pomieszczenia, 
toaleta na korytarzu wspólnie z innymi lokalami, 
przeznaczony na cele biurowe, usługowe, handlowe lub inne 
nieuciążliwe dla otoczenia, wyposażony w instalację 
elektryczną, wodno – kanalizacyjną, centralnego ogrzewania 
i ciepłej wody. 

17,80 

14 Gen. Kazimierza Pułaskiego 26 A  Lokal położony na I piętrze, składający z 1 pomieszczenia i 
toalety, przeznaczony na cele biurowe, usługowe, handlowe 
lub inne nieuciążliwe dla otoczenia, wyposażony w instalację 
elektryczną, wodno – kanalizacyjną, centralnego ogrzewania 
i ciepłej wody. 

17,55 

15. Gen. Kazimierza Pułaskiego 26 A  Lokal położony na I piętrze, składający z 3 pomieszczeń  
i toalety przeznaczony na cele biurowe, usługowe, handlowe 
lub inne nieuciążliwe dla otoczenia, wyposażony w instalację 
elektryczną, wodno – kanalizacyjną, centralnego ogrzewania  
i ciepłej wody. 

52,01 

 
Bliższe informacje dotyczące lokali i warunków najmu dostępne są w siedzibie Zarządu  

przy ul. Wigierskiej 32 pok. nr 2, tel. 87 563 50 51, 52 lub 58, e - mail: a.czokajlo@zbm.suwalki.pl. 
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