POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM
Adres nieruchomości
LOKAL MIESZKALNY

63-130 Książ Wielkopolski ul. Kościuszki 1/2
(gmina Książ Wlkp., powiat śremski, województwo wielkopolskie)

Przedmiot wynajmu:
Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 78,85 m2 ,usytuowany na I
piętrze budynku , stanowiącego własność Poczty Polskiej S.A położonego
w Książu Wielkopolskim, ul. Kościuszki 1/2.
Stawka czynszu: netto 7,20 PLN/m2 miesięcznie

Okres wynajmu: 3 lata (od 01.12.2017 roku do 30.11.2020 roku)

Tryb wynajmu: przetarg pisemny

Data przetargu: 20.11.2017 rok

Wadium: brutto 1 703,16 zł (słownie; jedentysiącsiedemsettrzy
16/100).
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Opis przedmiotu wynajmu:
Lokal mieszkalny usytuowany jest na I piętrze budynku
stanowiącego własność Poczty Polskiej S.A. Składa się z 6
pomieszczeń.
Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczna, wodną,
kanalizacyjną, gazową. Sposób ogrzewania – piece kaflowe
(węglowe).

Łazienka
Łączna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi –
78,85 m2, na którą składa się 6 pomieszczeń: 2 pokoje
o powierzchni 23,10 m² i 25,25 m², kuchni o powierzchni
14,40 m², łazienki o powierzchni 6,50 m², przedpokoju o
powierzchni 8,40 m² oraz spiżarni o powierzchni 1,20 m² .
Część przynależną do lokalu stanowi piwnica o powierzchni
29,37 m2 .Stolarka okienna PCV, oszklenie pełne. Drzwi
wejściowe drewniane w stanie dobrym. Podłogi drewniane.
Otynkowanie ścian i sufitów w stanie ogólnym dobrym,
wskazane malowanie pomieszczeń.
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Opis nieruchomości:

Miejscowość

Książ Wielkopolski

Ulica, nr budynku

Kościuszki 1/2

Powierzchnia budynku, w
których zlokalizowany jest
przedmiot wynajmu

501,50m2

Nr działki ewidencyjnej,
obręb

52/2 Książ Wielkopolski –Miasto, obręb Książ Wielkopolski

Księga wieczysta, Sąd
Rejonowy, Nr Wydziału

Nr PO1M/00027678/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Śremie V Wydział Ksiąg
Wieczystych

Stan prawny gruntu

Użytkowanie wieczyste stanowiące własność Poczty Polskiej S.A.

Lokalizacja i dostępność komunikacyjna:
Książ Wielkopolski – miasto w woj. wielkopolskim, w powiecie śremskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Książ
Wielkopolski. Miasto na pograniczu Kotliny Śremskiej i Wału Żerkowskiego, 15 km na wschód od Śremu. Przez Książ
Wielkopolski przebiega droga wojewódzka nr 436 ze Śremu do Klęki.
Wzdłuż ulicy Kościuszki dominuje zabudowa zwarta – budynki prywatne i użyteczności publicznej, punkty usługowe.

• Mapa sytuacyjna miejscowości Osieczna

Opis nieruchomości:
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem głównym usługowo-mieszkalnym. Na terenie posesji z przodu budynku znajduje
się chodnik, z tyłu nieruchomości znajduje się parking.

•

Zdjęcia nieruchomości

Formularz zgłoszenia uczestnictwa w przetargu
Dotyczy wynajmu części nieruchomości: Lokal mieszkalny w Książu Wlkp ul. Kościuszki 1/2 na który składają się 3 izby, o łącznej powierzchni
użytkowej 78,85m², w tym powierzchni pokoi 48,35m² (1 pokój 23,10 m², 2 pokój 25,25 m²), kuchnia 14,40m², spiżarnia 1,20m² ,przedpokój 8,40m²
oraz łazienka z wc 6,50 m² wyposażony w następujące urządzenia: instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i gazową. Okres najmu - 3 lata.
Dane uczestnika przetargu:
Imię i nazwisko/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………………………………...……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
Adres zamieszkania/Adres Firmy: …………………………………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….……
Telefon: ……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………....……
Adres e-mail:………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
NIP: (dotyczy podmiotów gospodarczych)………………………………………………………………………………………………………………..….…..
Nr dowodu osobistego:…………………………………………………………………………………………………………………………………..………
Stan cywilny: ………………………………………………………………………………………………………………………………….………….………..
Oświadczenie:
Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z treścią obwieszczenia o przetargu oraz ze stanem technicznym lokalu mieszkalnego a
także z treścią projektu umowy najmu i przyjmuję je bez zastrzeżeń.
…………………………
(podpis oferenta)

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:
Paweł Schmidt Koordynator Obszaru ds. Nieruchomości w Poznaniu
Dział Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji
Adres: 64-100 Leszno, ul. Dworcowa 3,
Telefon: 502-016-239
E-mail: pawel.schmidt@poczta-polska.pl

Arkadiusz Jujeczka administrator obiektu
Dział Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji
Adres: 64-100 Leszno, ul. Dworcowa 3,
Telefon: 516-059-525
E-mail: arkadiusz.jujeczka@poczta-polska.pl

