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LOKAL UŻYTKOWY – GARAŻ
WOŁCZYN UL. DWORCOWA 34

(powiat nyski, województwo opolskie)

Przedmiot wynajmu:

Lokal o powierzchni 73,32 m2 składa się z garażu (51,5 m2) i dwóch pomieszczeń 

gospodarczych (10,95 m2 i 10,87 m2) zlokalizowanych w budynku garażowym na 

nieruchomości  Poczty Polskiej SA. Nieruchomość zlokalizowana jest w 

miejscowości Wołczyn przy ul. Dworcowej 34.

Stawka czynszu: 5,00 zł/m²/mc netto (słownie: pięć złotych netto za 1 metr

kwadratowy powierzchni użytkowej)

Okres wynajmu: czas nieokreślony

Tryb wynajmu: konkurs ofert

Termin składania ofert: 22 marca 2017 r. – godz. 15.00

Termin otwarcia ofert: 23 marca 2017 r.

Wadium: nie dotyczy

Nieruchomości Poczty Polskiej S.A.  



Opis przedmiotu wynajmu:

Garaż znajduje się w budynku garażowym o powierzchni 73,32 m2 usytuowanym za budynkiem głównym Poczty Polskiej S.A. Budynek jest parterowy, niepodpiwniczony.

Ściany murowane z cegły ceramicznej pełnej. Dach budynku – drewniany, czterospadowy, kryty blachą. Budynek otynkowany, posadzka cementowa, drzwi garażowe drewniane

dwuskrzydłowe, stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Budynek nie był wyposażony w media, jednak dotychczasowy Najemca wykonał na swój koszt całą instalację

elektryczną wraz z podłączeniem i licznikiem. Zawarcie umowy na garaż uzależnione jest od opuszczenia lokalu przez bezumownego użytkownika

Nieruchomości Poczty Polskiej S.A.  



Opis nieruchomości:

Miejscowość Wołczyn

Ulica, nr budynku Dworcowa 34

Powierzchnia budynku, w 

których zlokalizowane są 

przedmioty wynajmu

73,32 m2

Nr działki ewidencyjnej, 

obręb

nr 301

Księga wieczysta, Sąd 

Rejonowy, Nr Wydziału

OP1U/00013722/1  Sąd rejonowy w Kluczborku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych

Stan prawny gruntu Działka nr 301 jest w użytkowaniu wieczystym Poczty Polskiej S.A.

Nieruchomości Poczty Polskiej S.A.  



Lokalizacja i dostępność komunikacyjna:

Nieruchomość położona jest w Wołczynie, obręb ewidencyjny 0069, Wołczyn przy ul. Dworcowej 34 – w odległości ok. 600 m od ścisłego centrum jakim jest

rynek miasta. Po prawej stronie wejścia do budynku znajduje się zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna typu miejskiego – kamienic. Po drugiej stronie ulicy

Dworcowej znajdują się bloki wielorodzinne oraz sklep spożywczy. Po lewej stronie budynku znajduje się fabryka drożdży. W odległości 500m znajduje się bank

oraz apteka

• Mapa sytuacyjna miejscowości
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Opis nieruchomości:

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem głównym o powierzchni 551,53 m2 oraz dwoma budynkami: garażowym i gospodarczym o powierzchni

odpowiednio: budynek garażowy - 73,32 m2 i budynek gospodarczy - 30,12 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 23 marca 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 – Wołczyn ul. Dworcowa 34 – garaż ”.

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 24 marca 2017 r. w pokoju nr 424 (IV piętro).

Charakterystyka lokalu użytkowego (garażu): Garaż – znajduje się w budynku garażowym o powierzchni 73,32 m2 usytuowanym za budynkiem głównym Poczty Polskiej

S.A. Budynek jest parterowy, niepodpiwniczony. Ściany murowane z cegły ceramicznej pełnej. Dach budynku – drewniany, czterospadowy, kryty dachówką karpiówką. Budynek

otynkowany, posadzka cementowa, drzwi garażowe drewniane dwuskrzydłowe. Budynek nie był wyposażony w media, jednak dotychczasowy Najemca wykonał na swój koszt

całą instalację elektryczną wraz z podłączeniem i licznikiem. Zawarcie umowy na garaż uzależnione jest od opuszczenia lokalu przez bezumownego użytkownika

Termin obowiązywania umowy najmu: nieokreślony

Wysokość wywoławczej stawki czynszu: 5,00 zł/m2/mc (słownie: pięć 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


