
POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM 

-

Kliknij 
i zlokalizuj na 

mapie

LOKAL UŻYTKOWY

REWAL  UL. GEN. SIKORSKIEGO 3
(gmina Rewal, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie)

Przedmiot wynajmu:

Część: A - Lokal użytkowy usytuowany na parterze o powierzchni 60,85 m2 zlokalizowany w Rewalu, przy 

ul. Sikorskiego 3. 

Część: B - Lokal użytkowy usytuowany na I piętrze i poddaszu o łącznej powierzchni 422,80 m2

zlokalizowany w Rewalu, przy ul. Sikorskiego 3.

Stawka czynszu:

Część A: 14,84 zł/m² (słownie: czternaście złotych 84/100)

Część B: 14,10 zł/m² (słownie: czternaście złotych 10/100)

Okres wynajmu: 5 lat

Tryb wynajmu: przetarg w formie licytacji ustnej

Data przetargu: Część A: 25.05.2017 r. o godz, 10:45 , Część B: 25.05.2017 r. o godz. 11:45

Wadium: Część A: 1806,04 zł., Część B: 11922,96 zł.,

Postąpienie: nie mniej niż 1% stawki wywoławczej



Opis przedmiotu wynajmu:

Pomieszczenia użytkowe usytuowane są w budynku położonym wzdłuż granicy działki, równolegle do ulicy Władysława Sikorskiego. Obiekt w 

zabudowie wolnostojącej, dwukondygnacyjny z użytkowanym poddaszem, podpiwniczony, wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej w 

latach 80. XX wieku. Obiekt o funkcji administracyjno – usługowo - mieszkalnej, wykorzystywany na cele związane z działalnością pocztową, 

usługową oraz jako baza noclegowa. Przed budynkiem podjazd dla niepełnosprawnych. Nieruchomość posiada instalacje elektryczną, wodno-

kanalizacyjną, centralnego ogrzewania (olejowego) oraz instalację odgromową.

Szczegółowe informacje na temat przetargu i warunków najmu można uzyskać w siedzibie Pionu Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. 

Nieruchomości w Szczecinie, al. Niepodległości 41/42, 70-940 Szczecin, Izabela Kotylak - pokój nr 151,  tel. 91 440 14 05, kom. 510-258-669 w 

godzinach od 7:30- 15:30.Wynajmujący nie zapewnia miejsc parkingowych na terenie.  Pomieszczenia o korzystnych parametrach funkcjonalno -

użytkowych, podlegające bieżącej konserwacji. Standard wykończenia i aranżacji wnętrz ocenia się jako średni. Opłaty związane z eksploatacją 

przedmiotowej części nieruchomości tj. centralne ogrzewanie, wywóz nieczystości stałych, pobór wody i odprowadzanie ścieków obciążają 

Najemcę. Stawka czynszu uwzględnia koszty podatku od nieruchomości i opłatę z tytułu użytkowania gruntu.



Zdjęcia lokalu użytkowego 



Opis nieruchomości:

Miejscowość 
Rewal

Ulica, nr budynku
Sikorskiego 3

Powierzchnia budynku, w 

których zlokalizowany jest 

przedmiot wynajmu

1747 m²

Nr działki ewidencyjnej, 

obręb
339 obręb 0004 Rewal 

Księga wieczysta, Sąd 

Rejonowy, Nr Wydziału
SZ1G/00011713/2 Sąd Rejonowy w Gryficach V Wydział Ksiąg Wieczystych 

Stan prawny gruntu

Wieczyste użytkowanie 



Lokalizacja i dostępność komunikacyjna:

Dostępność komunikacyjna do instytucji publicznych oraz miejsc usługowo – handlowych bardzo dobra –większość obiektów znajduje się w bliskim

zasięgu. Do głównych ciągów komunikacyjnych tej części miasta zaliczają się ulice: Warszawska, Parkowa, Saperska, Wesoła, Westerplatte oraz Biała.

Nieruchomość usytuowana jest w centrum miejscowości przy głównej arterii bardzo blisko morza. W pobliżu znajdują się sklepy handlowe, gastronomiczne

oraz lokale rozrywkowe.

Źródło https://www.google.pl/maps 



Opis nieruchomości:
Nieruchomość budynkowa, zlokalizowana jest w Rewalu, w północno zachodnim terenie turystyczno-wypoczynkowej części miejscowości Rewal, w jej 

reprezentacyjnej, nadmorskiej części przy głównej promenadzie oraz tarasie widokowym w odległości około 100 m od linii brzegowej Morza Bałtyckiego. W 

bezpośrednim sąsiedztwie na głównym placu miejscowości znajdują się elementy małej architektury w stylu marynistycznym wraz z infrastrukturą 

uzupełniającą (fontanny, ławeczki, rabaty kwietne). Najbliższe sąsiedztwo stanowią pierzeje budynków pensjonatowo-mieszkalnych z wbudowanymi na 

parterze lokalami użytkowymi (głównie branży gastronomicznej).



OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA NAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

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

Prowadzący przetarg: Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości 

w Szczecinie, al. Niepodległości 41/42, 70-940 Szczecin.

Miejsce przetargu: Al. Niepodległości 41/42, Szczecin, I piętro, pokój nr 137, Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. 

Nieruchomości w Szczecinie ogłasza przetarg ustny w formie publicznej licytacji na najem pomieszczeń użytkowych usytuowanych na:

Część A - parter - o łącznej powierzchni użytkowej 60,85 m2

Część B – I piętro i poddasze - o łącznej powierzchni użytkowej 422,80 m2

w nieruchomości przy ul. Sikorskiego 3 w Rewalu, pod działalność nie kolidującą z działalnością i wizerunkiem Poczty Polskiej S.A. Okres 

trwania umów – 5 lat.

Charakterystyka nieruchomości: 

Nieruchomość budynkowa, zlokalizowana jest w Rewalu, w północno zachodnim terenie turystyczno-wypoczynkowej części miejscowości Rewal, w jej

reprezentacyjnej, nadmorskiej części przy głównej promenadzie oraz tarasie widokowym w odległości około 100 m od linii brzegowej Morza Bałtyckiego.

W bezpośrednim sąsiedztwie na głównym placu miejscowości znajdują się elementy małej architektury w stylu marynistycznym wraz z infrastrukturą

uzupełniającą (fontanny, ławeczki, rabaty kwietne). Najbliższe sąsiedztwo stanowią pierzeje budynków pensjonatowo-mieszkalnych z wbudowanymi na

parterze lokalami użytkowymi (głównie branży gastronomicznej).

Przedmiot najmu:

Pomieszczenia użytkowe usytuowane są w budynku położonym wzdłuż granicy działki, równolegle do ulicy Władysława Sikorskiego. Obiekt w

zabudowie wolnostojącej, dwukondygnacyjny z użytkowanym poddaszem, podpiwniczony, wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej w latach 80.

XX wieku. Obiekt o funkcji administracyjno – usługowo - mieszkalnej, wykorzystywany na cele związane z działalnością pocztową, usługową oraz jako

baza noclegowa. Przed budynkiem podjazd dla niepełnosprawnych. Nieruchomość posiada instalacje elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego

ogrzewania (olejowego) oraz instalację odgromową.

Szczegółowe informacje na temat przetargu i warunków najmu można uzyskać w siedzibie Pionu Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w 

Szczecinie, al. Niepodległości 41/42, 70-940 Szczecin, Izabeli Kotylak - pokój nr 151 tel. 91 440 14 05, kom. 510-258-669 w godzinach od 730- 1530.

Wynajmujący nie zapewnia miejsc parkingowych na terenie posesji. 



Wywoławcza stawka czynszu netto wynosi:

Część : A - 14,84 zł/m2

Część : B - 14,10 zł/m2

Postąpienia: Postąpienie nie może wynosić mniej niż jeden procent stawki wywoławczej. Do przeprowadzenia przetargu wystarczy uczestnictwo jednego 
oferenta. 

Wadium:

Część : A - 1 806,04 zł.

Część : B - 11 922,96 zł.

Termin licytacji ustnej: – Szczecin, al. Niepodległości 41/42, pokój 137 (I piętro).

Część A: dnia 25.05.2017 o godz. 10:45

Część B: dnia 25.05.2017 o godz. 11:45

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: 

Wniesienie wadium przelewem na rachunek bankowy w Banku Pocztowym S.A. w Bydgoszczy nr konta:  

85 1320 0019 0099 0718 2000 0025 w terminie do dnia 23.05.2017 r., przy czym jako termin wpłaty rozumiany jest termin uznania wpłaty na rachunku  Poczty 
Polskiej S.A. z dopiskiem na przelewie „PI Szczecin przetarg, lokal użytkowy część A lub B – Rewal ul. Sikorskiego 3”. 

Okazanie komisji przetargowej oryginału lub kopii wpłaty wadium.  

Okazanie dokumentów rejestrowych firmy (NIP, REGON, KRS, wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub innego dokument określającego sposób 
prowadzenia działalności.

Wypełnienie formularza zgłoszenia uczestnictwa w przetargu (na miejscu) zawierającego: dane osobowe, oświadczenie o zapoznaniu się z treścią obwieszczenia 
o przetargu, ze stanem technicznym przedmiotu najmu, z treścią projektu umowy najmu, oświadczenie że akceptuje wszystkie warunki przetargu oraz treść 
projektu umowy najmu.

Przed rozpoczęciem licytacji osoba fizyczna zobowiązana jest do okazania dowodu osobistego. 
W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka na przystąpienie 
do przetargu z zamiarem najmu części nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu, ze środków pochodzących z majątku wspólnego, za cenę ustaloną 

w przetargu.

W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, osoba reprezentująca biorąca udział w licytacji zobowiązana 
jest do okazania dowodu osobistego oraz odpowiednich dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentowania tych osób lub jednostek w 
postępowaniu przetargowym. 



Informacje dodatkowe:

Wadium wpłacone przez  wyłonionego w przetargu najemcę, ulega zaliczeniu na poczet kaucji. Pozostałą do zapłaty kwotę kaucji 

najemca zobowiązany jest wpłacić na konto Poczty Polskiej S.A. 85 1320 0019 0099 0718 2000 0025 w terminie 7 dni od 

powzięcia informacji o zatwierdzeniu przez Dyrektora Operacyjnego ds. Nieruchomości wyboru oferenta.

Wadium przepada na rzecz Poczty Polskiej S.A.:

- jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się w wyznaczonym terminie od zawarcia  umowy najmu.

- jeżeli żaden z oferentów nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej.

Wadium złożone przez innych uczestników przetargu, których oferty nie zostaną przyjęte, podlega zwrotowi na podane konto, 

bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty lub unieważnieniu przetargu. Wyłoniony najemca ma obowiązek złożenia 

oświadczenia notarialnego o poddaniu się egzekucji  w trybie art.777 kpc  o wydaniu przedmiotu najmu po zakończeniu 

obowiązywania umowy  i spłaty należności wynikających z umowy. 

Okres wiązania ofert wynosi 60 dni. 

Szczegółowych informacji na temat warunków najmu udziela Wydział Zarządzania Nieruchomościami – Ryszard Ostrowski tel. 91-

440-13-40, kom. 502-017-015. Informacje na temat powierzchni oraz termin oględzin pomieszczeń można uzgodnić w dni 

powszednie w godz. 700 – 1500 po uprzednim kontakcie z – Magdaleną Grabską tel. 91-578-63-83, kom. 502-017-268. 

Pomieszczenia można oglądać do dnia 18.05.2017 r.

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

PRZYCZYN I PONOSZENIA SKUTKÓW PRAWNYCH I FINANSOWYCH Z TEGO TYTUŁU.



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: 

Izabela Kotylak

Dział Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji

Adres: al. Niepodległości 41/42, Szczecin 

Telefon: 510-258-669 lub 91-440-14-05 

E-mail: izabela.kotylak@poczta-polska.pl

Magdalena Grabska

Dział Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji

Adres: ul. Szczecińska 71, Stargard 

Telefon: 502-017-268 lub 91-578-63-83

E-mail: magdalena.grabska@poczta-polska.pl


