
 
 

 

 
OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNE J LICYTACJI  

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 

 
W oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż 

składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. 2007 Nr 27, poz. 177 ze zm.).  

 

1. Sprzedawca: POCZTA POLSKA S.A., 00-940 Warszawa, ul. Stawki 2.  

2. Prowadz ący przetarg :  Poczta Polska S.A., Pion Infrastruktury, 80-940 Gdańsk, ul. Targ Rakowy 7/8, pokój 212. 

3. Przedmiot sprzeda ży: 

 

Chełmce  

lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 43,61 m2 usytuowany na parterze budynku mieszkalno-użytkowego, posadowionego na działce 

oznaczonej numerem ewidencyjnym 401 obszaru 1500 m2 położonej w miejscowości Chełmce nr 104, gmina Kruszwica, powiat inowrocławski, 

województwo kujawsko-pomorskie, do którego przynależy usytuowany w tymże budynku strych nieużytkowy o powierzchni 29,35 m2, wraz ze 

związanym z tym lokalem udziałem wynoszącym 0,5511 części w  nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu 

oraz części budynków i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objętej księgą wieczystą KW Nr BY1I/00021150/3 

prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych  

  Prowadzący przetarg informuje, iż na zbywanej nieruchomości zawarta jest na czas nieokreślony umowa dzierżawy. Ponadto prowadzący 

przetarg informuje, iż przedmiotowy lokal mieszkalny jest zbywany wraz z osobą bezumownie ją zajmującą, której  prawomocnym wyrokiem 

nakazano wydanie lokalu z orzeczeniem uprawnienia do lokalu socjalnego. 

 

Cena wywoławcza netto:  43 000,00 zł   Minimalne post ąpienie:  500,00 zł  Wadium:  4 300,00 zł 

(sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT) 

 

4. Przetarg  w formie ustnej odbędzie się w siedzibie prowadzącego przetarg w dniu 10.10.2014 r. 

Składanie i analiza dokumentów, opisanych w pkt. 8 odbędzie się o godzinie 11:00. Licytacja  rozpocznie się o godzinie 11:15. 

5. Wadium wnoszone w gotówce powinno być wpłacone nie później niż do dnia 08.10.2014 r., przy czym jako termin wpłaty rozumiany jest 

termin uznania rachunku Poczty Polskiej S.A.  

6. Wadium wnoszone w gotówce, w podanej wyżej kwocie należy wpłacić na konto: Bank Pocztowy S.A. w Bydgoszczy nr konta 85 1320 

0019 0099 0718 2000 0025, z dopiskiem na przelewie w rubryce tytułem: „przetarg – Chełmce lokal mieszkalny”.  

7. Nieruchomość można oglądać począwszy od publikacji niniejszego obwieszczenia do dnia 08.10.2014 r., po uprzednim uzgodnieniu 

telefonicznym. 

UWAGA – wadium :  

a. przepadnie na rzecz Poczty Polskiej S.A., jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie 

wywoławczej, 

b. przepadnie na rzecz Poczty Polskiej S.A., jeżeli wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży,  

c. złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia,  

d. złożone przez oferentów, którzy nie wygrali licytacji, podlega zwrotowi bezpośrednio po licytacji lub unieważnieniu przetargu.  

8. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:  

a. wniesienie wadium w podany wyżej sposób,  

b. wypełnienie przez oferenta wniosku o udział w przetargu (na miejscu) zawierającego: dane osobowe, PESEL, NIP, oświadczenie 

o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, regulaminem przetargu ustnego, przedmiotem przetargu oraz o przyjęciu ich bez 

zastrzeżeń, jak również złożenie oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji stanu prawnego i faktycznego (technicznego) przedmiotu 

przetargu,  

c. przedłożenie Komisji Przetargowej nw. dokumentów:  

- dowodu tożsamości, a w przypadku cudzoziemców przedłożenia w tłumaczeniu przysięgłym na język polski dokumentów 

stwierdzających tożsamość potwierdzonych przez polski konsulat, 

 

 



 
 

- pełnomocnictwa notarialnego, jeżeli oferent występuje w imieniu współmałżonka (dotyczy osób fizycznych nabywających nieruchomość 

w ramach małżeńskiej wspólności majątkowej) lub oświadczenia o nabyciu nieruchomości przez jednego ze współmałżonków ze 

środków pochodzących z majątku osobistego (jeśli dotyczy), 

- w przypadku podmiotu gospodarczego aktualnego (nie starszego niż 3 m-ce) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji 

Działalności Gospodarczej oraz komplet dokumentów upoważniających do reprezentowania podmiotu w przetargu,  

- w przypadku spółek odpis Umowy Spółki i uchwałę Walnego Zgromadzenia Wspólników lub innego właściwego organu o zgodzie na 

nabycie nieruchomości,  

- w przypadku osób prawnych mających siedzibę za granicą lub jednostek organizacyjnych o których mowa w art. 33¹ KC (Ustawa z dnia 

23.04.1964 r. Kodeks Cywilny, Dz. U 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), z siedzibą za granicą, dokumentów potwierdzających status prawny 

i rejestrację. Dokumenty sporządzone w języku innym niż polski powinny być przedłożone wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język 

polski. Zagraniczne dokumenty urzędowe powinny być poświadczone przez właściwy konsulat/ambasadę RP.  

d. przedłożenie Komisji Przetargowej dowodu wpłaty wadium.  

e. przedłożenie Komisji Przetargowej oświadczenia o numerze rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium w przypadku 

nie wygrania przez uczestnika przetargu oraz adres do korespondencji, na który należy odesłać inne dokumenty zebrane od oferenta 

zgodnie z ogłoszeniem o przetargu.  

9. Do przeprowadzenia przetargu wystarczy uczestnictwo jednego licytanta.  

10. Nabywca, pod rygorem utraty wadium i utraty prawa wynikającego z przybicia, jest obowiązany zapłacić cenę nabycia jednorazowo 

nie później niż na dwa dni robocze przed podpisaniem umowy sprzedaży, przy czym jako termin wpłaty rozumiany jest termin uznania 

rachunku Poczty Polskiej S.A.  

11. Kancelarię notarialną wskaże wyłonionemu Nabywcy w Protokole z przetargu prowadzący przetarg. Niezastosowanie się Nabywcy do tych 

wskazań oznaczać będzie uchylenie się od zawarcia umowy.  

12. Datę zawarcia umowy sprzedaży Poczta Polska S.A. wskaże pisemnie wyłonionemu Nabywcy, w ciągu 7 dni na adres zgodny z podanym 

w Protokole z przetargu. Niezastosowanie się Nabywcy do tych wskazań oznaczać będzie uchylenie się od zawarcia umowy. 

13. Poza ceną nabycia wygrywający przetarg ponosi koszty sporządzenia aktów notarialnych, koszt sporządzenia ostatniego operatu 

szacunkowego na podstawie którego ogłoszono przetarg (w kwocie: 1291,50 zł); koszt pozyskania wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów oraz 

odpisu z KW. 

14. Nabywca uiści Sprzedawcy opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu w wysokości proporcjonalnej do liczonego w dniach okresu użytkowania 

tego gruntu w 2014 roku, począwszy od dnia następnego po dniu, w którym strony podpiszą umowę przenoszącą własność nieruchomości. 

15. Wydanie Nabywcy przedmiotu sprzedaży nastąpi w terminie określonym w akcie notarialnym.  

16. Bliższe informacje o przedmiocie przetargu oraz procedurze przetargowej można uzyskać na stronie http://www.poczta-

polska.pl/nieruchomosci oraz pod numerem telefonu (58) 32 66 417 lub (58) 32 66 225.  

17. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia i warunków przetargu oraz odwołania przetargu. W przypadku naruszenia 

przepisów stwierdza się unieważnienie przetargu. 

 



Nieruchomość do sprzedania

Chełmce nr 104



Przedmiot sprzedaPrzedmiot sprzeda żży:y:

Lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 43,61 m2 usytuowany                 
na parterze budynku mieszkalno-użytkowego, do którego przynależy 
usytuowany  w tymże budynku strych nieużytkowy o powierzchni 29,35 m2, wraz 
ze związanym z tym lokalem udziałem wynoszącym 5511/10000 części              
w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego 
gruntu oznaczonego ewidencyjnie, jako działka  numer  401, obszaru 1500 m2, 
położona w miejscowości Chełmce nr 104 , gmina Kruszwica.



Przedmiot sprzedaPrzedmiot sprzeda żży:y:

Miejscowość Chełmce, woj. kujawsko-pomorskie 

Nr budynku 104

Powierzchnia 
użytkowa budynku

Budynek mieszkalno-użytkowy o powierzchni użytkowej
119,24 m kw., budynek gospodarczy o powierzchni 
użytkowej 13,16 m kw.,

Działka 
ewidencyjna

Nr 401 z obrębu Chełmce o obszarze 1500 m2

Księga wieczysta Sąd Rejonowy w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg 
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
KW Nr BY1I/00021150/3 





GruntGrunt
Teren sprzedawanej nieruchomości składa się z działki nr 401 (kształt działki nieregularny – trójkąt) 
oznaczonej  w ewidencji gruntów symbolem: B – tereny mieszkaniowe – pow. 600 m kw. RVI – grunty 
orne – pow. 900 m kw. 
Działka zabudowana jest budynkiem o funkcji mieszkalno-użytkowej oraz budynkiem gospodarczym. 
Przedmiotowe budynki nie są ujawnione w księdze wieczystej oraz w ewidencji gruntów. Działka 
posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.
Gmina Kruszwica nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą
nr XLVIII/549/2010 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 21.10.2010 r.działka 401 o powierzchni 0,15 ha 
położona jest w strefie wiejskiej oznaczonej symbolem B – rolniczo-leśnej przestrzeni produkcyjnej        
z osadnictwem skoncentrowanym, z umiarkowanym rozwojem funkcji produkcyjno-usługowych. 
Są to obszary zabudowane wskazane do przekształceń i uzupełnień zabudowy na cele funkcji 
mieszkaniowych z usługami. Działka znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej oraz na granicy 
strefy ochrony archeologicznej. Budynki nie są objęte ochroną konserwatorską. 
Działka nie jest objęta uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy o przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Burmistrz Kruszwicy wydał w dniu 
26.07.2006 r. decyzję nr 8/2006, ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji 
polegającej na budowie, rozbudowie infrastruktury telekomunikacyjnej: kabli sieci miejskiej wraz 
z zakończeniami kablowymi, przyłączy oraz telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej na trasie wzdłuż
drogi Chełmce-Kobylnica z obejściami poprzecznymi przez teren m.in. działki 401.



ZespZespóółł budynkbudynkóóww

W tabeli zamieszczono zestawienie powierzchni obiektów znajdujących się

na terenie nieruchomości.

Obiekt PU (m kw)

1 Budynek mieszkalno-użytkowy 119,24

2 Budynek gospodarczy 13,16

Razem: 132,4



DostDost ęępnopno śćść komunikacyjnakomunikacyjna

Chełmce – wieś położona w gminie Kruszwica w województwie kujawsko-pomorskim. 
Wieś o charakterze rolniczym przez którą przebiega droga krajowa nr 62 łącząca Strzelno                          
z Siemiatyczami. W odległości  około 2 km na wschód przebiega główna magistrala kolejowa łącząca 
Górny Śląsk z Trójmiastem. 

Gmina Kruszwica przygotowana jest do rozwoju turystyki krajobrazowej, służą temu wyznaczone szlaki, 
przebiegające przez jej najatrakcyjniejsze obszary. Ważnym i jednym z najpiękniejszych i najbardziej 
znanych szlaków w Polsce jest Szlak Piastowski. 
Na na terenie gminy Kruszwicy leży dziewiąte co do wielkości jezioro w Polsce - jezioro Gopło, które 
wraz z przepływającą przez nie Notecią stanowi główny system hydrologiczny.
Na terenie gminy Kruszwica znajduje się wiele obiektów zabytkowych, stanowiących również atrakcję
turystyczną. 



Otoczenie nieruchomoOtoczenie nieruchomo śścici

W otoczeniu nieruchomości znajdują się działki niezabudowane, budynki mieszkalne jednorodzinne 
oraz punkty handlowo-usługowe.

Nieruchomość graniczy:

• od strony południowej z  zabudową jednorodzinną oraz gruntami rolnymi,
• od strony północnej z  zabudową jednorodzinną,
• od strony zachodniej z drogą krajową nr 62,
• od strony wschodniej  z zabudową jednorodzinną oraz gruntami rolnymi.



Dane kontaktowe:

Prowadzący przetarg:
Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
ul. Targ Rakowy 7/8 
80- 940 Gdańsk

Informacje o nieruchomości można uzyskać pod numerem 
telefonu:                             
58 32-66-225; 58 32-66-417



ZastrzeZastrzeżżenieenie

Niniejsza broszura została sporządzona i udostępniona jedynie w celu 
ogólnoinformacyjnym i nie stanowi ze strony Poczty Polskiej S.A. oferty           
w rozumieniu prawa cywilnego, oświadczenia woli ani wiedzy, jak również
jakiegokolwiek zapewnienia odnośnie nieruchomości, jej stanu lub 
poszczególnych treści objętych broszurą, wobec czego nabywca powinien na 
własną rękę przeprowadzić odpowiednie badania, zlecić dodatkowe ekspertyzy 
lub zaakceptować stan nieruchomości taki, w jakim nieruchomość znajduje się
w dacie oględzin/sprzedaży.


