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LOKAL UŻYTKOWY 
KARŁOWICE UL. KOLEJOWA 20

(powiat opolski, województwo opolskie)

Przedmiot wynajmu: lokal użytkowy  o powierzchni użytkowej 54,36 m2 ,

Stawka czynszu: 8,00 zł/m²/mc netto (słownie: osiem złoty netto za 1 metr

kwadratowy powierzchni użytkowej)

Okres wynajmu: czas nieokreślony

Tryb wynajmu: konkurs ofert

Termin składania ofert: 11 kwietnia 2017 r. – do godz. 15.00

Termin otwarcia ofert: 12 kwietnia 2017 r.

Wadium: nie dotyczy

Nieruchomości Poczty Polskiej S.A.  



Opis przedmiotu wynajmu:

Lokal użytkowy o powierzchni 54,36m2 znajduje się w budynku głównym Poczty Polskiej S.A. Zlokalizowany jest na parterze budynku (45,46m2),jednego pomieszczenia w

piwnicy o pow. 5,70m2 oraz przynależny do lokalu budynek gospodarczy o pow. 3,20m2 Budynek położony jest w zabudowie wolnostojącej, jednokondygnacyjny, częściowo

podpiwniczony z poddaszem użytkowym - wybudowany w technologii tradycyjnej. Ściany z cegły ceramicznej, tynki zewnętrzne i wewnętrzne wapienno-cementowe. Dach

dwuspadowy kryty dachówką. Strop nad piwnicą ceramiczny, pozostałe drewniane. Schody na piętro drewniane. Stolarka okienna drewniana. Budynek wyposażony jest w

instalacje wod-kan, teletechniczne, grzewcze i elektryczne.

Nieruchomości Poczty Polskiej S.A.  



Opis nieruchomości:

Miejscowość Karłowice

Ulica, nr budynku Kolejowa 20

Powierzchnia budynku, w 

których zlokalizowane są 

przedmioty wynajmu

179,75 m2

Nr działki ewidencyjnej, 

obręb

Nr 225

Księga wieczysta, Sąd 

Rejonowy, Nr Wydziału

OP1B/00005769/5  Sąd Rejonowy w Brzegu, V Wydział Ksiąg Wieczystych

Stan prawny gruntu Działka nr 225 jest w użytkowaniu wieczystym Poczty Polskiej S.A.

Nieruchomości Poczty Polskiej S.A.  



Lokalizacja i dostępność komunikacyjna:

Nieruchomość położona jest w Karłowicach, obręb ewidencyjny 0125, Karłowice przy ul. Kolejowej 20 – zlokalizowany jest w strefie centralnej wsi

Karłowice. Na terenie wsi zlokalizowanych jest kilka obiektów usługowo-handlowych. W odległości 500m znajduje się przystanek PKS a w odległości

1000m znajduje się stacja PKP. Naprzeciw naszego budynku znajduje się boisko szkolne a szkoła podstawowa i kościół w promieniu 1000m. Na terenie

wsi znajduje się ośrodek zdrowia oraz apteka oddalone o 400m od naszego budynku.

• Mapa sytuacyjna miejscowości

Nieruchomości Poczty Polskiej S.A.  



Opis nieruchomości:

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem głównym o powierzchni 179,75 m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni - 3,2 m2.

Nieruchomości Poczty Polskiej S.A.  



OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA NAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI 

Wynajmujący: POCZTA POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-940 Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 8.

Prowadzący postępowanie: 

Poczta Polska S.A., Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Katowicach, Plac Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7, 40-940 Katowice.

Miejsce i termin składania ofert: konkurs ofert, składanie pisemnych ofert do dnia 11 kwietnia 2017 r. do godziny 15.00, w siedzibie Poczty Polskiej S.A. w Katowicach Plac

Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7, pokój nr 433 (Sekretariat - IV piętro) z napisem na kopercie: „Wynajem – Karłowice ul. Kolejowa 20 – lokal użytkowy ”.

Oferty można składać osobiście lub drogą pocztową na adres: Poczta Polska S.A., Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Katowicach, Plac Oddziałów

Młodzieży Powstańczej 7, 40-940 Katowice.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 kwietnia 2017 r. w pokoju nr 424 (IV piętro).

Charakterystyka lokalu użytkowego

Lokal użytkowy – o powierzchni 54,36m2 znajduje się w budynku głównym Poczty Polskiej S.A. Zlokalizowany jest na parterze budynku (45,46m2), jednego pomieszczenia w

piwnicy o pow. 5,70m2 oraz przynależny do lokalu budynek gospodarczy o pow. 3,20m2 Budynek położony jest w zabudowie wolnostojącej, jednokondygnacyjny, częściowo

podpiwniczony z poddaszem użytkowym - wybudowany w technologii tradycyjnej. Ściany z cegły ceramicznej, tynki zewnętrzne i wewnętrzne wapienno-cementowe. Dach

dwuspadowy kryty dachówką. Strop nad piwnicą ceramiczny, pozostałe drewniane. Schody na piętro drewniane. Stolarka okienna drewniana. Budynek wyposażony jest w

instalacje wod-kan, teletechniczne, grzewcze i elektryczne.

Termin obowiązywania umowy najmu: nieokreślony

Wysokość wywoławczej stawki czynszu: 8,00 zł/m2/mc (słownie: osiem złoty 00/100).

Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest:

•zapoznanie się ze stanem technicznym lokalu, warunkami najmu (umową najmu)

•złożenie pisemnego Oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji stanu technicznego przedmiotu konkursu ofert oraz treści projektu umowy najmu.

Z projektem umowy najmu można się zapoznać pod adresem: Opole 45-076, ul. Krakowska 46, Dział Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji, pokój nr 206 (II piętro).

Okres związania ofertą dla lokalu użytkowego wynosi: 60 dni.

Jedna złożona oferta wystarcza do odbycia postępowania.

Bliższe informacje na temat stanu technicznego lokalu oraz terminów oględzin można uzgodnić w dni powszednie od godz. 800 – 1500 pod nr tel.: 77 422 820

POCZTA POLSKA S.A. ZASTRZEGA SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA W KAŻDYM CZASIE BEZ PODANIA 

PRZYCZYN I PONOSZENIA SKUTKÓW PRAWNYCH I FINANSOWYCH Z TEGO TYTUŁU 

Nieruchomości Poczty Polskiej S.A.  



Nieruchomości Poczty Polskiej S.A.  

Niniejsza broszura została sporządzona i udostępniona jedynie w celu ogólno informacyjnym 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.



Nieruchomości Poczty Polskiej S.A.  

Kontakt: 

Grażyna Szydziak

Administrator obiektu

Dział Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji

Adres: ul. Krakowska 46, 45-076 Opole

Telefon: 77/4022820, 508 339 674

e-mail: grazyna.szydziak@katowice.poczta-polska.pl


