
 

 

 

 
 
OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ 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. Prowadzący przetarg: Poczta Polska S.A., Pion Infrastruktury, 31-045 Kraków, ul. Westerplatte 20 

3. Przedmiot sprzedaży:  

 

Wołkowyja, ul. Bieszczadzka 7 

prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Wołkowyi, przy ul. Bieszczadzkiej 7, oznaczonej w ewidencji gruntu jako działki nr: 

384, 385 o łącznej powierzchni 2.002 m
2
, wraz z posadowionym na tej nieruchomości, stanowiącym odrębną nieruchomość budynkiem 

eksploatacyjnym o powierzchni użytkowej 364,00 m
2
. Nieruchomość w chwili sprzedaży będzie obciążona ograniczonym prawem rzeczowym 

w postaci nieodpłatnego użytkowania przez Orange Polska S.A. pomieszczenia o powierzchni 11,91 m
2
. Przez działkę 385 przebiega podziemna 

infrastruktura telekomunikacyjna. Dla nieruchomości założona jest księga wieczysta KW Nr KS1E/00014615/2 prowadzona przez Sąd Rejonowy  

w Lesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych. 

 

Cena wywoławcza netto: 444.000,00 zł  Minimalne postąpienie: 4.500,00 zł  Wadium: 44.400,00 zł 

 (sprzedaż nieruchomości zwolniona z podatku VAT) 

 

4. Przetarg w formie ustnej odbędzie się w Krakowie ul. Westerplatte, w  dniu 23.10.2014 r. (wejście od strony straży pożarnej).Składanie i 

analiza dokumentów, opisanych w pkt. 8 odbędzie się w godzinach od 9
00

 do 10
00

,  licytacja rozpocznie się o godzinie 11
00

 w pok. 186 

(pokój byłej biblioteki). 

5. Wadium wnoszone w gotówce powinno być wpłacone nie później niż do dnia  21.10.2014 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 - Wołkowyja” 

7. Nieruchomość można oglądać codziennie, począwszy od dnia publikacji niniejszego obwieszczenie do dnia 17.10.2014 r. po uprzednim    

uzgodnieniu telefonicznym (13) 420-44-91 lub 502 014 112. 

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) a współmałżonek jest nieobecny przy licytacji  lub oświadczenia o 

nabyciu nieruchomości przez jednego ze współmałżonków ze środków  pochodzących z majątku osobistego (jeśli dotyczy –

kserokopia aktu notarialnego),  



 

 

- 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, 

- odpisy decyzji z Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP, 

- 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 niewygrania 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 oraz datę akceptacji treści umowy sprzedaży wskaże wyłonionemu Nabywcy w Protokole z przetargu prowadzący 

przetarg. Niezastosowanie się Nabywcy do tych wskazań oznaczać będzie uchylenie się od zawarcia umowy. 

12. W związku z faktem, iż wartość rynkowa nieruchomości przekracza równowartość w złotych kwoty 50.000 euro na dokonanie czynności 

prawnej – sprzedaż nieruchomości – wymagana jest (zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania 

uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, Dz. U. 1996 Nr 106, poz. 493 ze zm.), zgoda ministra właściwego do spraw Skarbu 

Państwa.  

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

z podanym w Protokole  z przetargu, po uzyskaniu zgody ministra  właściwego do spraw Skarbu Państwa (zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 

8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, Dz. U. 1996 Nr 106, poz. 493 ze zm.).  

Niezastosowanie się Nabywcy do tych wskazań oznaczać będzie uchylenie się od zawarcia umowy. 

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

szacunkowego (w kwocie: 600,00 zł) na podstawie którego ogłoszono przetarg, koszty pozyskania wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów 

oraz odpisu z KW.  

15. 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.  

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

17. Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości, warunków przetargu oraz regulamin przetargu można uzyskać na stronie internetowej 

www.poczta-polska.pl/nieruchomości, a także bezpośrednio w siedzibie prowadzącego przetarg w Krakowie przy ul. Westerplatte 20 pok. 

186 oraz telefonicznie pod numerami 502 014 558 lub 13 420 44 91. 

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

naruszenia przepisów stwierdza się unieważnienie przetargu. 

 



Oświadczenie 
 
 
 
Ja niżej podpisany, ………………………../dane osoby fizycznej lub prawnej/ oświadczam, że 

zostałem poinformowany o tym, iż w razie udzielenia mi przybicia w ramach prowadzonego 

postępowania na nabycie nieruchomości położonej w Wołkowyi w chwili zawarcia aktu 

notarialnego – sprzedaży nieruchomości na rzecz Orange Polska S.A. ustanowione zostanie 

nieodpłatne ograniczone prawo rzeczowe w postaci użytkowania pomieszczenia, 

znajdującego się na parterze budynku (wejście do pomieszczenia bezpośrednio z chodnika), 

o powierzchni 11,91 m2. W celu prawidłowego korzystania z w/w pomieszczenia, Orange 

Polska S.A. otrzyma prawo przechodu przez działkę nr 385 oraz możliwość wjazdu na 

parking i postoju jednego samochodu na czas obsługi urządzeń teletechnicznych. 

Oświadczam również, że znany jest mi fakt, iż przez działkę przebiega infrastruktura 

teletechniczna Orange Polska S.A. zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1ZN – mapa 

z naniesioną infrastrukturą teletechniczną, z faktem tym się godzę i nie wnoszę żadnych 

zastrzeżeń z tego tytułu. Zostałem także poinformowany, iż cena nabycia nieruchomości 

została ustalona przy uwzględnieniu istniejących obciążeń zarówno faktycznych jak 

i prawnych. 

W związku z powyższym oświadczam, że po nabyciu nieruchomości nie będę miał roszczeń 

z tego tytułu do Poczty Polskiej S.A. i Orange Polska S.A. 

 

 

Data: 





Wołkowyja

ul .  Bieszczadzka7

woj .  podkarpack i e

P o w i e r z c h n i a  u ż y t k o w a  b u d y n k u :  3 6 4 , 0 0  m2

P o ł o ż e n i e :  m i e j s c o w o ś d  W o ł k o w y j a ,  g m i n a  S o l i n a

T y t u ł  p r a w n y :  p r a w o  u ż y t k o w a n i a  w i e c z y s t e g o



prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Wołkowyi, przy ul. Bieszczadzkiej 7, oznaczonej

w ewidencji gruntu jako działki nr: 384, 385 o łącznej powierzchni 2002,00 m2, wraz z posadowionym na tej

nieruchomości, stanowiącym odrębną nieruchomośd budynkiem eksploatacyjnym o powierzchni użytkowej 364,00 m2.

Nieruchomośd w chwili sprzedaży będzie obciążona ograniczonym prawem rzeczowym w postaci nieodpłatnego

użytkowania przez Orange Polska S.A. pomieszczenia o powierzchni 11,91 m2. Przez działkę 385 przebiega podziemna

infrastruktura telekomunikacyjna. Dla nieruchomości założona jest księga wieczysta KW Nr KS1E/00014615/2

prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Przedmiot sprzedaży:



Lokalizacja na mapie:



Przedmiot sprzedaży:

Miejscowośd: Wołkowyja, gm. Solina, pow. leski, woj. podkarpackie

___________________________________________________________________________________________________

Ulica, nr budynku: Bieszczadzka 7

___________________________________________________________________________________________________

Powierzchnia użytkowa budynku: 364,00 m2

___________________________________________________________________________________________________

Działka ewidencyjna: numer 384, 385 o łącznej powierzchni 2002,00 m2

___________________________________________________________________________________________________

Księga wieczysta: Sąd Rejonowy w Lesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą

oznaczoną Nr KS1E/00014615/2

___________________________________________________________________________________________________

Właściciel: Skarb Paostwa

Użytkownik wieczysty: Poczta Polska Spółka Akcyjna Warszawa

___________________________________________________________________________________________________

Stan prawny: prawo użytkowania wieczystego

___________________________________________________________________________________________________

Wpisy w dziale III i IV: brak wpisu

______________________________________________________________________________________________________



Przedmiot sprzedaży:

Oferowana nieruchomośd położona jest nad Jeziorem

Solioskim oraz otoczona niewysokimi górami, które

zachęcają do turystyki pieszej. Dwie działki

o łącznej powierzchni 2.002,00 m2 zabudowane są

budynkiem eksploatacyjnym parterowym z użytkowym

poddaszem zlokalizowane w jednej z najbardziej

atrakcyjnych turystycznie miejscowości w Bieszczadach

w Wołkowyi.

Nieruchomośd ogrodzona jest elementami stalowymi na

betonowej podmurówce. Przy budynku znajduje się

parking wykonany z kostki betonowej. Budynek

podłączony jest do sieci wodociągowej,

elektroenergetycznej, kanalizacyjnej i c.o. z własnej

kotłowni gazowej.



Grunt:

Teren sprzedawanej nieruchomości składa się z:

•działki nr 385 o powierzchni 889,00 m2 w kształcie uregulowanym trójkątnym, na której usytuowany jest budynek

eksploatacyjny parterowy z użytkowym poddaszem.

•działki nr 384 o powierzchni 1113,00 m2, na której znajduje się drewniana altana w kształcie sześciokąta

i urządzenia rekreacyjne dla dzieci – huśtawki i zjeżdżalnia.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowao i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Solina, zatwierdzonego

uchwałą Rady Gminy Solina Nr XIV/267/2000 z dnia 12 grudnia 2000r., działki położone są w terenach oznaczonych

symbolami IV „obszary inst. zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności zabudowy (z usługami, rzemiosłem itp.

dopuszczalnymi w danej strefie ochrony)”.



Zespół budynków:

1) Budynek eksploatacyjny

Budynek eksploatacyjny parterowy z użytkowym poddaszem o powierzchni użytkowej 364 m2. Na parterze znajdują się

pomieszczenia eksploatacyjne z zapleczem sanitarnym, pokój gościnny jednoosobowy, pokój gościnny z kuchnią i łazienką,

oraz świetlica i łazienka z prysznicem. Na poddaszu są: cztery pokoje jednoosobowe, łazienka z ubikacją i pomieszczenie

kuchni.



2) Altana i urządzenia rekreacyjne dla dzieci

Altana w kształcie sześciokąta wykonana z drewna, konstrukcja bardzo stabilna, dach pokryty gontem papowym.

W altanie znajdują się wolno-stojące meble ogrodowe, które w każdej chwili można przenieśd lub wynieśd, konstrukcja

stołu jak i ławek wykonana jest z drewna. Do dyspozycji są również urządzenia rekreacyjne dla dzieci – huśtawki

i zjeżdżalnia.



Dostępnośd komunikacyjna:

Nieruchomośd zlokalizowana jest w środkowej części

miejscowości przy ulicy Bieszczadzkiej 7, przy drodze

krajowej nr 9. Dojazd do nieruchomości bezpośrednio z drogi

wojewódzkiej nr 894, po której kursują autobusy komunikacji

paostwowej, jak i prywatnej (busy).

Teren usytuowany w rejonie zróżnicowanym – zarówno

budynki biurowe, jak i obiekty handlowe, usługowe, a także

budynki mieszkalne i tereny rekreacyjne.

Ze względu na charakter sąsiedztwa oraz bliskośd tras

komunikacyjnych jest to dobra lokalizacja dla działalności

o charakterze gastronomicznej, rozrywkowej.



Otoczenie nieruchomości:

W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się zabudowy mieszkaniowe jednorodzinne oraz zabudowy usługowe i tereny

rekreacyjne. Nieruchomośd graniczy od strony południowo - wschodniej z drogą wojewódzką nr 894 zaś od strony

północno-zachodniej sąsiedztwo stanowią lasy, Jezioro Solioskie oraz inne działki. W okolicy nie ma żadnej uciążliwej

działalności gospodarczej. Idealne miejsce na wypoczynek.

Teren wokół budynku jest zagospodarowany i utwardzony betonem- jest to miejsce parkingowe. Wykonane jest

ogrodzenie ze słupków stalowych z cokołem i siatki z blachy. Od strony południowej i wschodniej, wzdłuż budynku

wykonany jest chodnik z betonu i kostki brukowej.



Bliższe informacje o nieruchomości można uzyskad pod numerem tel.:

Kontakt:
Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Dział Obrotu Nieruchomościami i Regulacji Stanów 
Prawnych
ul. Westerplatte 20
31-045 Kraków
Telefon: 
502 014 558 – Karol Kolano
725 233 183– Aneta Zioło-Kucharczyk

Administrator nieruchomości
Ewa Pawul– tel. (013) 420 44 91

Nieruchomośd  Poczty Polskiej S.A .



Zastrzeżenie:

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 broszura, wobec czego nabywca

powinien na własna rękę przeprowadzid odpowiednie badania, zlecid

dodatkowe ekspertyzy lub zaakceptowad stan nieruchomości jako stan

taki, w jakim nieruchomośd znajduje się w dacie oględzin sprzedaży.


