
POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE DO NAJMU

-

STARGARD SZCZECIŃSKI , UL. STEFANA OKRZEI 

POMIESZCZENIA UŻYTKOWE

STARGARD UL. STANISŁAWA OKRZEI 16
(gmina Stargard M., powiat M. Stargard, województwo zachodniopomorskie)

Przedmiot najmu:

1. pomieszczenie użytkowe (świetlica) o powierzchni użytkowej 27,00 m2,

zlokalizowane na parterze,

2. lokal użytkowy nr 1 o powierzchni użytkowej 74,10 m2 usytuowany na piętrze,

3. lokal użytkowy nr 2 o powierzchni użytkowej 88,70 m2, usytuowany na piętrze,

Stawka czynszu netto:

1. 14,20 zł/m2 za najem pomieszczenia o powierzchni użytkowej 27,00 m2,

2. 12,80 zł/m2 za najem lokalu użytkowego nr 1 i nr 2,

Okres wynajmu: 5 lat

Tryb wynajmu: przetarg w formie licytacji publicznej

Data przetargu: 22.02.2017 r.

Wadium:

1. 1150,20 zł (słownie: jeden tysiąc sto pięćdziesiąt złotych dwadzieścia groszy)

za najem pomieszczenia o powierzchni użytkowej 27,00 m2,

2. 2845,44 zł (słownie: dwa tysiące osiemset czterdzieści pięć złotych czterdzieści

cztery grosze) za najem lokalu użytkowego nr 1 ,

3. 3406,08 zł (słownie: trzy tysiące czterysta sześć złotych osiem groszy) za najem

lokalu użytkowego nr 2,



Struktura pomieszczeń przeznaczonych do wynajmu: 

Kondygnacja Pomieszczenie Rodzaj powierzchni - komentarz
Powierzchnia 

użytkowa

Parter 2 świetlica 27,00

Poziom 1 1 powierzchnia do wynajęcia 25,30

Poziom 1 2 powierzchnia do wynajęcia 17,10

Poziom 1 3 powierzchnia do wynajęcia 7,10

Poziom 1 4 powierzchnia do wynajęcia 13,90

Poziom 1 5 powierzchnia do wynajęcia 9,20

Poziom 1 6 powierzchnia do wynajęcia 9,50

Poziom 1 7 W C -powierzchnia do wynajęcia 3,40

Poziom 1 8 powierzchnia do wynajęcia 3,20

Poziom 1 10 powierzchnia do wynajęcia 8,00

Poziom 1 11 powierzchnia do wynajęcia 28,20

Poziom 1 12 powierzchnia do wynajęcia 6,40

Poziom 1 13 łazienka - powierzchnia do wynajęcia 5,60

Poziom 1 14 powierzchnia do wynajęcia 1,20

Poziom 1 15 powierzchnia do wynajęcia 8,60

Poziom 1 16 powierzchnia do wynajęcia 16,10



Opis przedmiotu dzierżawy:

Przedmiotem wynajmu są pomieszczenia biurowe o

łącznej powierzchni użytkowej 189,80 m2, położone w

budynku przy ulicy Stefana Okrzei 16 w Stargardzie.

Oferowane pomieszczenia stanowią trzy niezależne

lokale o pow. 27 m2 (świetlica); 88,70 m2 oraz 74,10 m2.

Standard wykończenia pomieszczeń jest podstawowy. W

świetlicy – podłoga drewniana pokryta linoleum;

natomiast w pomieszczeniach na I piętrze (strona prawa)

– wykładzina dywanowa, na korytarzu linoleum, w kuchni

terakota; w pomieszczeniach na I piętrze (strona lewa) –

w pokojach wykładzina dywanowa, w kuchni, łazience i

spiżarce – płytki PCV. W świetlicy – ściany malowane. W

pokojach i korytarzu na I piętrze (strona prawa) - ściany

malowane, w pokojach po stronie lewej – ściany

tapetowane. We wszystkich pomieszczeniach okna PCV.

Grzejniki w pomieszczeniach panelowe.



Opis nieruchomości:

Miejscowość 

Stargard

Ulica, nr budynku

Stefana Okrzei 16 

Powierzchnia budynku, w 

których zlokalizowany jest 

przedmiot wynajmu

nie dotyczy 

Nr działki ewidencyjnej, 

obręb 247, obręb Stargard 3 

Księga wieczysta, Sąd 

Rejonowy, Nr Wydziału SZ1T/00027068/2

Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Stargardzie

Stan prawny gruntu

użytkowanie wieczyste 



Lokalizacja i dostępność komunikacyjna:

Przedmiotowa działka oznaczona jest w ewidencji gruntów nr 247 (obręb 3), usytuowana jest w pobliżu centrum miasta na

skrzyżowaniu ulic Okrzei i Kochanowskiego w Stargardzie. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią zabudowania przemysłowe,

elewator zbożowy, garaże w zabudowie szeregowej, jak również budynki mieszkalne wielorodzinne. W dalszej odległości od

nieruchomości usytuowane są zabudowania mieszkalne jedno i wielorodzinne, szpital miejski, amfiteatr z parkiem, koryto rzeki

Iny oraz centrum miasta. Dojazd do nieruchomości jest dogodny – drogą utwardzoną, asfaltową. Działka prawie

w całości utwardzona kostką betonową oraz betonem (przy wiacie nad dystrybutorem stacji paliw).

źródło: Google Maps 



Stargard, ul. Okrzei – działka nr 247
źródło: geoportal.gov.pl 



Opis nieruchomości:
Działka o numerze ewidencyjnym 247 ma powierzchnię 3 218 m2 zlokalizowana jest w pobliżu centrum miasta na skrzyżowaniu

ulic Okrzei i Kochanowskiego w Stargardzie Szczecińskim. Działka zabudowana jest budynkami garażowymi, warsztatowymi,

biurowymi oraz stacją paliw. Nieruchomość wykorzystywana jest jako baza transportowa Poczty Polskiej S.A. Budynki

posadowione są przy granicy zachodniej południowej, a także przy granicach działki tworząc plac manewrowy w środkowej

części działki.

• Zdjęcia budynków



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, 70-940 Szczecin, I piętro, pokój nr 136.

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 parterze i pierwszym piętrze nieruchomości zlokalizowanej w Stargardzie przy ul. Stefana Okrzei 16, 
pod działalność nie kolidującą z działalnością i wizerunkiem Poczty Polskiej S.A.. Powierzchnia użytkowa oferowana do wynajmu:

1) Pomieszczenie nr 2 (świetlica -parter) – 27,00 m2

2) Lokal nr 1  (piętro) - 74,10 m2

3) Lokal nr 2 (piętro) – 88,70 m2

Okres trwania umowy – 5 lat

Charakterystyka nieruchomości:

Nieruchomość zlokalizowana jest w Stargardzie na skrzyżowaniu ulicy Stefana Okrzei i Jana Kochanowskiego, w niedalekiej odległości od centrum
miasta. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią zabudowania przemysłowe, hale magazynowo-warsztatowe, elewator zbożowy, tereny kolei wąskotorowej
oraz zabudowania mieszkalne. W dalszej odległości usytuowane są zabudowania mieszkalne jedno- i wielorodzinne. Dojazd do nieruchomości dobry -
drogą utwardzoną.

Przedmiot najmu:

PP S.A. Pion Infrastruktury w Szczecinie oferuje do wynajmu pomieszczenia użytkowe o charakterze biurowym zlokalizowane na parterze (świetlica o
pow. 27 m2) oraz dwa odrębne lokale o pow. 88,70 m2 oraz

74,10 m2 (posiadają 2 niezależne wejścia). Pomieszczenie świetlicy, zlokalizowanej na parterze,

również może stanowić odrębny przedmiot najmu (również posiada niezależne wejście). Standard wykończenia i wyposażenia wnętrz – podstawowy.
Opłaty związane z eksploatacją części nieruchomości tj. wywóz nieczystości stałych, pobór energii elektrycznej, cieplnej, wody oraz odprowadzania
ścieków obciążają najemcę. Do czynszu i opłat należnych będzie doliczony podatek VAT w stawce zgodnej z obowiązującymi przepisami.



OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA NAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

Wywoławcza stawka czynszu netto wynosi:

1) Pomieszczenie nr 2 o pow.  27,00 m2 – 14,20 zł netto za m2

2) Lokal nr 1  o pow. 74,10 m2 – 12,80 m2 zł netto za m2

3) Lokal nr 2 o pow. 88,70 m2 – 12,80 m2 zł netto za m2

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

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: 

1. 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: 21.02.2017 r., przy czym jako termin wpłaty rozumiany jest termin uznania wpłaty na rachunku  Poczty Polskiej 

S.A. z dopiskiem na przelewie „PI Szczecin przetarg, lok. Nr…………pow……………… – Stargard, Okrzei 16”. 

2. Okazanie komisji przetargowej oryginału lub kopii wpłaty wadium.

3. 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 warunk i przetargu oraz treść projektu umowy 

najmu.

4. 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.

5. 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 związania ofertą wynosi 90 dni.

Szczegółowych informacji na temat warunków najmu udziela Wydział Zarządzania Nieruchomościami –

Natalia Jąder tel. 91 440 13 47, kom. 502 019 781. Informacje na temat powierzchni oraz termin oględzin pomieszczeń można uzgodnić w dni 

powszednie w godz. 700 – 1500 po uprzednim kontakcie z – Kazimierzem Grabskim tel. 91 578 55 24, kom. 510-258-664. Pomieszczenia można oglądać 

do dnia 20.02.2017 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: 

Natalia Jąder 

Wydział Zarządzania Nieruchomościami 

Adres: al. Niepodległości 41/42, Szczecin 

Telefon: 502-019-781 lub 91 440 13 47 

E-mail: natalia.jader@szczecin.poczta-polska.pl

Kazimierz Grabski 

Dział Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji

Adres: al. Niepodległości 41/42, Szczecin 

Telefon: 510-258-664 lub 91 578 55 24

E-mail: kazimierz.grabski@szczecin.poczta-polska.pl


