
POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

Kliknij 
i zlokalizuj na 

mapieLOKALE MIESZKALNE

PACZKÓW UL. POCZTOWA 10
(powiat  nyski, województwo opolskie) 

Przedmiot wynajmu:

1. Lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 49,77 m2 z piwnicą przynależną o

powierzchni 10,85 m2

2. Lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 58,66 m2 z piwnicą przynależną o

powierzchni 10,89 m2

3. Lokal mieszkalny nr 3 o powierzchni użytkowej 62,17 m2 z piwnicą przynależną o

powierzchni 6,10 m2

4. Lokal mieszkalny nr 4 o powierzchni użytkowej 52,73 m2 z piwnicą przynależną o

powierzchni 7,61 m2

Stawka czynszu:

1. 8,10 zł/m2 netto (słownie: osiem złotych dziesięć groszy za 1 metr kwadratowy

lokalu mieszkalnego nr 1 netto miesięcznie),

2. 8,10 zł/m2 netto (słownie: osiem złotych dziesięć groszy za 1 metr kwadratowy

lokalu mieszkalnego nr 2 netto miesięcznie),

3. 8,10 zł/m2 netto (słownie: osiem złotych dziesięć groszy za 1 metr kwadratowy

lokalu mieszkalnego nr 3 netto miesięcznie),

4. 8,10 zł/m2 netto (słownie: osiem złotych dziesięć groszy za 1 metr kwadratowy

lokalu mieszkalnego nr 4 netto miesięcznie),

Okres wynajmu: 3 lata

Tryb wynajmu: przetarg pisemny

Data przetargu: termin składania ofert upływa 07.02.2017 r. o godzinie 15.00



Opis przedmiotu wynajmu:

Lokal mieszkalny nr 1 usytuowany jest w na I piętrze w budynku

mieszkalno-usługowym stanowiącego własność Poczty Polskiej S.A.

Składa się z jednego pokoju, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju o łącznej

powierzchni – 49,77 m2. Do mieszkania przynależy piwnica o powierzchni

10,85 m2.

Lokal wyposażony jest w instalacje: energetyczną, wodną, kanalizacyjną

(miejską), gazową, centralnego ogrzewania gazowego. Ciepła woda z

bojlera elektrycznego.

Niezależnie od czynszu Najemca będzie ponosił opłaty za media,

stanowiące zwrot poniesionych przez wynajmującego kosztów, w

szczególności: centralnego ogrzewania w postaci zaliczki rozliczanej za

sezon grzewczy oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi a

za dostawę wody i odprowadzanie ścieków wg wskazań podlicznika.

Umowy na dostawę gazu, energii elektrycznej we własnym zakresie z

dostawcami mediów.



Opis przedmiotu wynajmu:

Lokal mieszkalny nr 2 usytuowany jest w na I piętrze w budynku

mieszkalno-usługowym stanowiącego własność Poczty Polskiej

S.A. Składa się z trzech pokoi kuchni, łazienki z wc i przedpokoju

o łącznej powierzchni 58,66 m2. Do mieszkania przynależy

piwnica o powierzchni 10,89 m2.

Lokal wyposażony jest w instalacje: energetyczną, wodną,

kanalizacyjną (miejską), gazową, centralnego ogrzewania

gazowego. Ciepła woda z bojlera elektrycznego.

Niezależnie od czynszu Najemca będzie ponosił opłaty za media,

stanowiące zwrot poniesionych przez wynajmującego kosztów, w

szczególności: centralnego ogrzewania w postaci zaliczki

rozliczanej za sezon grzewczy oraz opłatę za gospodarowanie

odpadami komunalnymi a za dostawę wody i odprowadzanie

ścieków wg wskazań podlicznika.

Umowy na dostawę gazu, energii elektrycznej we własnym

zakresie z dostawcami mediów.



Opis przedmiotu wynajmu:

Lokal mieszkalny nr 3 usytuowany jest w na I piętrze w budynku

mieszkalno-usługowym stanowiącego własność Poczty Polskiej

S.A. Składa się z dwóch pokoi kuchni, łazienki z wc i przedpokoju

o łącznej powierzchni – 62,17 m2. Do mieszkania przynależy

piwnica o powierzchni 6,10 m2.

Lokal wyposażony jest w instalacje: energetyczną, wodną,

kanalizacyjną (miejską), gazową, centralnego ogrzewania

gazowego. Ciepła woda z bojlera elektrycznego.

Niezależnie od czynszu Najemca będzie ponosił opłaty za media,

stanowiące zwrot poniesionych przez wynajmującego kosztów, w

szczególności: centralnego ogrzewania w postaci zaliczki

rozliczanej za sezon grzewczy oraz opłatę za gospodarowanie

odpadami komunalnymi a za dostawę wody i odprowadzanie

ścieków wg wskazań podlicznika.

Umowy na dostawę gazu, energii elektrycznej we własnym

zakresie z dostawcami mediów.



Opis przedmiotu wynajmu:

Lokal mieszkalny nr 4 usytuowany jest w na I piętrze w budynku

mieszkalno-usługowym stanowiącego własność Poczty Polskiej

S.A. Składa się z dwóch pokoi kuchni, łazienki z wc i przedpokoju

o łącznej powierzchni – 52,73 m2. Do mieszkania przynależy

piwnica o powierzchni 7,61 m2.

Lokal wyposażony jest w instalacje: energetyczną, wodną,

kanalizacyjną (miejską), gazową, centralnego ogrzewania

gazowego. Ciepła woda z bojlera elektrycznego.

Niezależnie od czynszu Najemca będzie ponosił opłaty za media,

stanowiące zwrot poniesionych przez wynajmującego kosztów, w

szczególności: centralnego ogrzewania w postaci zaliczki

rozliczanej za sezon grzewczy oraz opłatę za gospodarowanie

odpadami komunalnymi a za dostawę wody i odprowadzanie

ścieków wg wskazań podlicznika.

Umowy na dostawę gazu, energii elektrycznej we własnym

zakresie z dostawcami mediów.



Opis nieruchomości:

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem o 2-kondygnacjach naziemnych z poddaszem nieużytkowym., całkowicie podpiwniczonym.

Łączna powierzchnia użytkowa budynku wynosi 707,20 m2. 



Opis nieruchomości:

Miejscowość Paczków (woj. opolskie)

Ulica, nr budynku Pocztowa 10

Powierzchnia budynku, w 

których zlokalizowany jest 

przedmiot wynajmu

707,20 m2

Nr działki ewidencyjnej, obręb 428/2, obręb 0001,Paczków

Księga wieczysta, Sąd 

Rejonowy, Nr Wydziału

OP1N/00041862/3 Sąd Rejonowy w Nysie V Wydział Ksiąg Wieczystych

Stan prawny gruntu Użytkowanie wieczyste



Lokalizacja i dostępność komunikacyjna:

Nieruchomość położona jest w Paczkowie, obręb 0001 przy ul. Pocztowej 10 – w  północno-zachodniej części miasta, w odległości ok. 300 m od Rynku przy 

drodze wylotowej do Kozielna. Przez Paczków przebiega droga krajowa Nr 46 łącząca miejscowość z Kłodzkiem i Otmuchowem.  Miejscowość leży między 

sztucznymi zbiornikami wodnymi Jeziorem Otmuchowskim i nowymi zbiornikami zwanymi Topola i Kozielno razem tworzącymi Zalew Paczkowski.

• Mapa sytuacyjna miejscowości



Lokalizacja szczegółowa nieruchomości w Paczkowie



OGŁOSZENIE O WYNAJMIE LOKALI MIESZKALNYCH

Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Katowicach ogłasza wewnętrzny konkurs ofert pisemnych dla pracowników Poczty Polskiej S.A. 

na najem lokali mieszkalnych znajdujących się w Nysie i Paczkowie

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.

Termin i miejsce postępowania: 

Nysa, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31 – lokal mieszkalny nr 4 - przetarg w formie pisemnej, składanie pisemnych ofert do dnia 13.02.2017r. do godziny 15.00 w 

siedzibie Poczty Polskiej S.A. w Katowicach 40-940, Plac Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7, pokój nr 422. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.02.2017r. o godzinie 8.45 w pokoju 

nr 422 (IV piętro).

Paczków, ul. Pocztowa 10 – lokal mieszkalny nr 1 – przetarg w formie pisemnej, składanie pisemnych ofert do dnia 13.02.2017r. do godziny 15.00 w siedzibie Poczty Polskiej 

S.A. w Katowicach 40-940, Plac Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7, pokój nr 422. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.02.2017r. o godzinie 9.00 w pokoju nr 422 (IV piętro).

Paczków, ul. Pocztowa 10 – lokal mieszkalny nr 2 – przetarg w formie pisemnej, składanie pisemnych ofert do dnia 13.02.2017r. do godziny 15.00 w siedzibie Poczty Polskiej 

S.A. w Katowicach 40-940, Plac Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7, pokój nr 422. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.02.2017r.  o godzinie 9.15 w pokoju nr 422 (IV piętro).

Paczków, ul. Pocztowa 10 – lokal mieszkalny nr 3 – przetarg w formie pisemnej, składanie pisemnych ofert do dnia 13.02.2017r. do godziny 15.00 w siedzibie Poczty Polskiej 

S.A. w Katowicach 40-940, Plac Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7, pokój nr 422. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.02.2017r. o godzinie 9.30 w pokoju nr 422 (IV piętro).

Paczków, ul. Pocztowa 10 – lokal mieszkalny nr 4 – przetarg w formie pisemnej, składanie pisemnych ofert do dnia 13.02.2017r. do godziny 15.00 w siedzibie Poczty Polskiej 

S.A. w Katowicach 40-940, Plac Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7, pokój nr 422. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.02.2017r. o godzinie 9.45 w pokoju nr 422 (IV piętro).

Charakterystyka lokali mieszkalnych: 

a) Nysa, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31 – lokal mieszkalny nr 4 - składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z wc, spiżarki i przedpokoju

o łącznej powierzchni użytkowej 77,86 m². Pomieszczenie przynależne to piwnica o powierzchni użytkowej 7,35 m². Mieszkanie wyposażone jest w instalację elektryczną,

wodno-kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania. Lokal do remontu. Na czas wykonywania prac remontowych z przyszłym najemcą zostanie zawarta umowa

przedwstępna na okres 3 miesięcy. Najemca zobowiązany będzie do wykonania na własny koszt zakresu prac remontowych w lokalu.

b) Paczków, ul. Pocztowa 10 – lokal mieszkalny nr 1 – o powierzchni 49,77 m2, położony na I piętrze budynku, składający się z jednego pokoju, kuchni, przedpokoju oraz

łazienki z toaletą. Do lokalu przynależy piwnica. Mieszkanie wyposażone jest w instalacje: gazową, energii elektrycznej, wodno-kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania.

Wykończenie ścian tynkiem cementowo-wapiennym malowanym farbą emulsyjną i olejną, a także płytkami ceramicznymi. Wykończenie podłóg parkietem, wykładziną PCV oraz

terakotą. Stan ogólny lokalu – średni



c) Paczków, ul. Pocztowa 10 – lokal mieszkalny nr 2 – o powierzchni 58,66 m2, położony na I piętrze budynku, składający się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju oraz łazienki
z toaletą. Do lokalu przynależy piwnica. Mieszkanie wyposażone jest w instalacje: gazową, energii elektrycznej, wodno-kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania.
Wykończenie ścian tynkiem cementowo-wapiennym malowanym farbą emulsyjną, a także płytkami ceramicznymi. Wykończenie podłóg parkietem, wykładziną PCV oraz
terakotą. Stan ogólny lokalu – średni.

d) Paczków, ul. Pocztowa 10 – lokal mieszkalny nr 3 - o powierzchni 62,17 m2, położony na I piętrze budynku, składający się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju oraz łazienki
z toaletą. Do lokalu przynależy piwnica. Mieszkanie wyposażone jest w instalacje: gazową, energii elektrycznej, wodno-kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania.
Wykończenie ścian tynkiem cementowo-wapiennym malowanym farbą emulsyjną, a także tapetami oraz panelami ściennymi. Wykończenie podłóg parkietem, panelami
podłogowymi oraz terakotą. Stan ogólny lokalu – średni.

e) Paczków, ul. Pocztowa 10 – lokal mieszkalny nr 4 - o powierzchni 52,73 m2, położony na I piętrze budynku, składający się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju oraz łazienki
z toaletą. Do lokalu przynależy piwnica. Mieszkanie wyposażone jest w instalacje: gazową, energii elektrycznej, wodno-kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania.
Wykończenie ścian tynkiem cementowo-wapiennym malowanym farbą emulsyjną i olejną. Wykończenie podłóg parkietem oraz terakotą. Stan ogólny lokalu – średni.

Termin obowiązywania umowy najmu:

a) Nysa, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31 – lokal mieszkalny nr 4– 6 lat

b) Paczków, ul. Pocztowa 10 – lokal mieszkalny nr 1 – 3 lata

c) Paczków, ul. Pocztowa 10 – lokal mieszkalny nr 2 – 3 lata

d) Paczków, ul. Pocztowa 10 – lokal mieszkalny nr 3 – 3 lata

e) Paczków, ul. Pocztowa 10 – lokal mieszkalny nr 4 - 3 lata

Wysokość wywoławczej stawki czynszu:

a) Nysa, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31 – lokal mieszkalny nr 4– 6,00 zł (słownie: sześć złotych)

b) Paczków, ul. Pocztowa 10 – lokal mieszkalny nr 1 – 8,10 zł (słownie: osiem złotych i dziesięć groszy)

c) Paczków, ul. Pocztowa 10 – lokal mieszkalny nr 2 – 8,10 zł (słownie: osiem złotych i dziesięć groszy)

d) Paczków, ul. Pocztowa 10 – lokal mieszkalny nr 3 – 8,10 zł (słownie: osiem złotych i dziesięć groszy)

e) Paczków, ul. Pocztowa 10 – lokal mieszkalny nr 4 - 8,10 zł (słownie: osiem złotych i dziesięć groszy)

Stawki wywoławcze czynszu nie zawierają kosztów związanych z korzystaniem z: centralnego ogrzewania, gazu, energii elektrycznej, dostawy wody, odprowadzania ścieków,
wywozu nieczystości ani innych opłat eksploatacyjnych związanych z korzystaniem z lokali.



Wadium:

a)Nysa, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31/4 - wadium w wysokości trzymiesięcznego czynszu najmu, tj. 1401,48 zł, należy wpłacić najpóźniej do 10.02.2017r. na numer 
konta 85 1320 0019 0099 0718 2000 0025 w tytule wpłaty podając: „Wadium – Nysa 4”.

b)Paczków, ul. Pocztowa 10/1 - wadium w wysokości trzymiesięcznego czynszu najmu, tj. 1209,42 zł, należy wpłacić najpóźniej do 10.02.2017r. na numer konta 85 1320 
0019 0099 0718 2000 0025 w tytule wpłaty podając: „Wadium – Paczków 1”.

c)Paczków, ul. Pocztowa 10/2 - wadium w wysokości trzymiesięcznego czynszu najmu, tj. 1425,44 zł, należy wpłacić najpóźniej do 10.02.2017r. na numer konta 85 1320 
0019 0099 0718 2000 0025 w tytule wpłaty podając: „Wadium – Paczków 2”.

d)Paczków, ul. Pocztowa 10/3 - wadium w wysokości trzymiesięcznego czynszu najmu, tj. 1510,74 zł, należy wpłacić najpóźniej do 10.02.2017r. na numer konta 85 1320 
0019 0099 0718 2000 0025 w tytule wpłaty podając: „Wadium – Paczków 3”.

e)Paczków, ul. Pocztowa 10/4 - wadium w wysokości trzymiesięcznego czynszu najmu, tj. 1281,34 zł, należy wpłacić najpóźniej do 10.02.2017r. na numer konta 85 1320 
0019 0099 0718 2000 0025 w tytule wpłaty podając: „Wadium – Paczków 4”.

UWAGA – Wadium:

• przepada na rzecz spółki jeżeli wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy,

• złożone przez wygrywającego przetarg zostanie zarachowane na poczet kaucji zabezpieczającej,

• złożone przez uczestników, których oferty nie zostaną przyjęte, podlega zwrotowi niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.

Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest: 

• wniesienie wadium w podany wyżej sposób i przedstawienie dowodu wpłaty Komisji Przetargowej (załączenie dokumentu do oferty),

• wypełnienie wniosku o udział w przetargu zawierającego dane osobowe, PESEL, NIP, nr rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium, oświadczenie o 
zapoznaniu się z warunkami przetargu, ze stanem technicznym lokalu, wzorem umowy oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

• przedłożenie Komisji Przetargowej: dowodu tożsamości oraz oświadczenia, czy oferent występuje w imieniu współmałżonka (dotyczy osób fizycznych pozostających we 
wspólności małżeńskiej), a w przypadku podmiotu gospodarczego aktualnego odpisu z KRS lub Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz komplet dokumentów 
upoważniających do reprezentowania podmiotu w przetargu, a w przypadku spółek odpis umowy spółki i uchwałę walnego zgromadzenia wspólników o zgodzie na najem 
lokalu mieszkalnego.

• zapoznanie się ze stanem technicznym lokalu oraz warunkami najmu (umową najmu) oraz złożenie pisemnego Oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji stanu 
technicznego przedmiotu przetargu oraz treści projektu umowy najmu.



Z projektem umowy najmu można się zapoznać pod adresem:

• Opole 46-020, ul. Krakowska 46, Dział Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji, pokój nr 218 lub pokój nr 206

• Katowice 40-940, Plac Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7, pokój numer 424

Dodatkowe informacje:

Przed podpisaniem umowy osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie do uzupełnienia kwoty kaucji zabezpieczającej w przypadku, gdy wadium nie pokryje całości.  
Przed wydaniem lokalu osoba która wygra przetarg zobowiązana będzie do podpisania i przekazania aktu notarialnego Oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie 

art. 777 § 1 pkt. 4 Kodeksu Postępowania Cywilnego,  który będzie integralną częścią umowy.

Okres związania ofertą wynosi 90 dni.

Jedna złożona oferta wystarcza do odbycia przetargu.

Bliższe informacje na temat stanu technicznego lokalu oraz termin oględzin można uzgodnić w dni powszednie od godz. 730 – 1530 pod numerem telefonu (77) 402 28 56 / 
kom: 508 339 481 lub (77) 402 28 22 / kom: 502 013 634.

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: 

Irena Trepka

Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Katowicach

Dział Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji w Katowicach

Adres: ul. Krakowska 46, 45-076 Opole

Telefon: 77 40 22 856; 

e-mail: irena.trepka@poczta-polska.pl


