
 

 

 

 

 
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:  

Mielec, ul. Rynek Rzochowski 3 

prawo własności lokalu użytkowego nr 2 o powierzchni użytkowej 113,78 m
2
, usytuowanego na parterze budynku handlowo-usługowego 

położonego w miejscowości Mielec przy ul. Rynek Rzochowski 3, w powiecie mieleckim, województwie podkarpackim, objętego księgą 

wieczystą KW Nr TB1M/00046291/5, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Mielcu V Wydział Ksiąg Wieczystych, z własnością którego związany 

jest udział wynoszący 114/626 części w prawie własności działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1042 obszaru 834 m
2
 oraz  

w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objętej księgą wieczystą  

KW Nr TB1M/00030503/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Mielcu V Wydział Ksiąg Wieczystych. 

 

Cena wywoławcza netto: 120 000,00 zł  Minimalne postąpienie: 1 200,00 zł   Wadium: 12 000,00 zł 

(sprzedaż nieruchomości zwolniona z podatku VAT) 

 

4. Przetarg w formie ustnej odbędzie się w siedzibie prowadzącego przetarg w Krakowie ul. Westerplatte 20, w  dniu 16.10.2014 r. 

Składanie i analiza dokumentów, opisanych na stronie internetowej odbędzie się w godzinach od 9
00

 do 10
00

, licytacja rozpocznie się 

o godzinie 11
00

 w pokoju nr 186 (wejście od strony Straży Pożarnej). 

5. Wadium wnoszone w gotówce powinno być wpłacone nie później niż do dnia 14.10.2014 r., 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 – Mielec, Rynek Rzochowski 3.” 

6. Za termin wpłaty wadium rozumiany jest termin uznania rachunku Poczty polskiej S.A. kwota wadium 

7. Nieruchomość można oglądać codziennie, począwszy od dnia publikacji niniejszego obwieszczenie do dnia 10.10.2014 r. po uprzednim 

uzgodnieniu telefonicznym pod numerem (17) 853-65-98 lub 502 014 340.  

UWAGA – wadium: 

a. przepada na rzecz Poczty Polskiej S.A., jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej,  

b. złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty,  

c. złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Jeżeli wadium było złożone przez nabywcę w innej formie niż 

w gotówce, ulega ono zwrotowi po zapłaceniu ceny nabycia, 

d. przepada na rzecz Poczty Polskiej S.A., jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy, 

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, 

- 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 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 (w kwocie: 1.300,00 zł) na podstawie którego ogłoszono przetarg, koszty pozyskania wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów 

oraz odpisu z KW.  

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

15. 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 pokoju nr 186 oraz telefonicznie pod 

numerami 502 014 558, 725 233 183  lub 502 014 064. 

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

naruszenia przepisów stwierdza się unieważnienie przetargu. 

 

 
 

 



Mielec, ul. Rynek Rzochowski 3



Przedmiot sprzedaży:

prawo własności lokalu użytkowego nr 2 o powierzchni użytkowej 113,78 m2, usytuowanego na parterze

budynku handlowo-usługowego położonego w miejscowości Mielec przy ul. Rynek Rzochowski 3, w powiecie

mieleckim, województwie podkarpackim, objętego księgą wieczystą KW Nr B1M/00046291/5, prowadzoną

przez Sąd Rejonowy w Mielcu V Wydział Ksiąg Wieczystych, z własnością którego związany jest udział

wynoszący 114/626 części w prawie własności działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1042 obszaru

834 m2 oraz w częściach wspólnych budynku i urządzeo, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali,

objętej księgą wieczystą KW Nr TB1M/00030503/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy

w Mielcu V Wydział Ksiąg Wieczystych.





Przedmiot sprzedaży:
Miejscowośd: Mielec, pow. mielecki, woj. podkarpackie
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ulica, nr budynku: Rynek Rzochowski 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Powierzchnia użytkowa 113,78 m2

lokalu:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Działka ewidencyjna: nr 1042 o łącznej powierzchni 834 m2

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Księga wieczysta: Sąd Rejonowy w Mielcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi
wieczyste KW Nr TB1M/00046291/5 i TB1M/00030503/0

Właściciel i użytkownik: właścicielem nieruchomości jest Poczta Polska S.A następca prawny
Paostwowego Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej Poczta Polska
z siedzibą w Warszawie

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Stan prawny gruntu: udział związany z własnością lokalu 114/626
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Wpisy w dziale III i IV: brak wpisu
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Oferowany lokal usługowy nr 2 położony jest na wysokim parterze wielofunkcyjnego budynku jednopiętrowego,

w którym mieszczą się również inne lokale użytkowe. Do lokalu prowadzą dwa odrębne wejścia z podestów, do

których prowadzą schody zewnętrzne- od strony ul. Rzochowskiej. Również od ul. Rzochowskiej lokal posiada

duże okna typu witryny. Lokal znajduję się w przeciętnym stanie technicznym, ściany w większości pomierzeo

malowane farbą emulsyjną, w pomieszczeniu głównym częściowo obłożone płytkami. Na podłogach

w przeważającej części płytki terakota, ponadto parkiet (w części pomieszczenia głównego) oraz wykładzina

PCV. Stolarka okienna oraz drzwi wejściowe z PCV.

Przedmiot sprzedaży:



Pomieszczenia w lokalu:

Lp. Nr pomieszczenia Powierzchnia użytkowa (m2)

1. 1.2 10,25

2. 1.3 7,05

3. 1.4 13,05

4. 1.5 45,97

5. 1.5 a 3,90

6. 1.5 b 11,37

7. 1.7 3,78

8. 1.7 a 5,54

9. 1.8 a 5,90

10. 1.8 b 6,97

X RAZEM 113,78

Lokal składa się z 10 pomieszczeo o łącznej powierzchni

użytkowej 113,78 m2. Pomieszczenie głownie ma 45,97 m2

i mieści się bezpośrednio od strony ulicy Rzochowskiej.

Pozostałe pomieszczenia to: zaplecze sanitarne (nr 1.8 a, 1.8

b), korytarz/hol (1.3, 1.5 a) oraz pomieszczenia usługowo-

biurowe.



Układ pomieszczeo jest korzystny, lokal wprawdzie posiada wąski holl oraz kilka pomieszczeo o niedużej

powierzchni, jednakże istnieje możliwośd zmodyfikowania położenia ścian działowych lub ich wyburzenia

i stworzenia tym samym w razie potrzeby, większych pomieszczeo.



Grunt:
Teren oferowanej nieruchomości składa się udziału wynoszącego 114/626 części w prawie własności działki

oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1042 obszaru 834 m2. Kształt działki jest regularny prostokątny. Działka

jest w pełni uzbrojona posiada sied: wodociągową, elektroenergetyczną 220 V, gazową i telefoniczną oraz

kanalizację sanitarną.

Działka nie jest objęta planem

zagospodarowania przestrzennego.

Według studium uwarunkowao

i kierunków zagospodarowania

przestrzennego miasta Mielec

uchwalonego Uchwałą nr XXXV

Rady Miejskiej w Mielcu

z dnia 25.11.2009r. przedmiotowa

działka położona jest w obszarze

terenów zabudowy jednorodzinnej

z usługami.



Mielec jest miastem powiatowym, położonym w północno-zachodniej części województwa podkarpackiego,

w środkowej części Kotliny Sandomierskiej, nad rzeką Wisłok. Leży w odległości 60 km od Rzeszowa - miasta

wojewódzkiego - oraz ok. 30 km od planowanego przebiegu przez południową Polskę autostrady A4 Wschód-

Zachód. Mielec jest jednym z najważniejszych ośrodków przemysłowych na mapie województwa podkarpackiego.

Miasto kojarzone jest w głównej mierze z przemysłem lotniczym i specjalna strefa ekonomiczna EURO-PARK

MIELEC. Tu zlokalizowane są Polskie Zakłady Lotnicze, największe przedsiębiorstwo tej branży w Polsce. Ta i kilka

innych mieleckich firm wchodzi w skład Doliny Lotniczej.

Budynek w którym znajduje się oferowany lokal usługowy nr 2 położony jest w oddalonej od centrum ok. 7 km,

południowej części miasta obejmującej obręb Rzochów. Dojazd do nieruchomości w kierunku Dębicy przebiega

ulicami Wojskową, a następnie ulicą Rzochowską.

Dostępnośd komunikacyjna:



Otoczenie nieruchomości:
Bezpośrednie otoczenie nieruchomości stanowią domy jednorodzinne w zabudowie wolnostojącej oraz rynek

zagospodarowany zielenią. Nieruchomośd przylega do pasa drogowego ulicy Rzochowskiej i oddalona jest ok. 170 m

od drogi powiatowej nr 985.

W dalszym sąsiedztwie działa jako pierwsza

w kraju, utworzona 1995 roku specjalna strefa

ekonomiczna EURO-PARK MIELEC. Strefa

wykreowała zapotrzebowanie na różnego rodzaju

usługi, powstało wiele nowych firm. Główny jej

obszar zlokalizowany jest w dzielnicy

przemysłowej, na terenach należących

poprzednio do przedsiębiorstwa paostwowego,

Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego “PZL-

Mielec”.

Ze względu na charakter sąsiedztwa oraz bliskośd tras komunikacyjnych, jest to dobra lokalizacja dla działalności

o charakterze mieszkalno - biurowo-administracyjnym lub mieszkalno – usługowym.



Prowadzący przetarg:

Poczta Polska S.A.

Pion Infrastruktury

Obszar ds. Nieruchomości w Krakowie

ul. Westerplatte 20

31-045 Kraków

Bliższe informacje o nieruchomości można uzyskad pod numerem tel.:

-502 014 340 – Bogumił Salamon

Bliższe informacje o przetargu można uzyskad pod numerem tel.:

- 502 014 558 – Karol Kolano

- 725 233 183– Aneta Zioło-Kucharczyk

Dane kontaktowe:



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.

Zastrzeżenie:


