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LOKAL  MIESZKALNY

63-040 Chocicza ul. Dworcowa 8
(Gmina Nowe Miasto nad Wartą, powiat średzki, woj.wielkopolskie)

Przedmiot wynajmu:

Lokal mieszkalny o powierzchni 100,24 m2

Stawka czynszu: netto 5,43 PLN/m2 miesięcznie

Okres wynajmu: 3 lata (od 15.05.2018 roku do 14.03.2021 r.)

Tryb wynajmu: przetarg pisemny

Data przetargu: 10.05.2018 rok

Wadium: 1632,91 zł (jeden tysiąc sześćset trzydzieści

dwa złote 91/100)



Opis przedmiotu wynajmu:
Lokal mieszkalny usytuowany jest na I i II piętrze budynku stanowiącego własność Poczty Polskiej S.A. Składa się z 6 pomieszczeń.

Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno- kanalizacyjną oraz centralne ogrzewanie – olejowe.

Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi – 100,24m2. W skład lokalu wchodzą: na parterze: 2 pokoje o pow. 29,26m2, 27,22m2, kuchnia o pow.

11,42m2 łazienka 5,85m2,przedpokój 6,50m2 – ogrzewane są z kotłowni olejowej oraz na piętrze: pokój o pow. 19,99m2 – ogrzewany piecem kaflowym na

paliwo stałe. Stolarka okienna drewniana skrzynkowa, oszklenie pełne. Stolarka drzwiowa drewniana. Podłogi drewniane pokryte wykładziną PCV. Ściany

pokryte tapetą sufity farbą emulsyjną. Budynek w którym znajduje się lokal mieszkalny jest częściowo podpiwniczony z dwoma kondygnacjami nadziemnymi

oraz nieużytkowym strychem. Na parterze od frontowej części budynku znajduje się wejście do lokalu użytkowego po placówce pocztowej (pustostan).

Wejście do jednego z pomieszczeń lokalu użytkowego prowadzi ze wspólnej klatki schodowej, która stanowi główną część komunikacyjną budynku. Na

piętrze budynku znajduje się drugi lokal mieszkalny, który jest pustostanem nie nadającym się do zamieszkania (brak bieżącej wody, łazienki oraz wc – wc

znajduje się poza lokalem mieszkalnym w budynku gospodarczym). Obok pustostanu mieszkalnego oraz pokoju przypisanego do lokalu mieszkalnego nr 1 na

piętrze budynku znajdują się niezagospodarowane pomieszczenia zakwalifikowane jako ,,pustostan pozostały” nie kwalifikujące się do wynajmu. Ogólny stan

techniczny budynku średni. Lokal nadaje się do zamieszkania. Koszty energii elektrycznej, zużycia wody i odprowadzania ścieków oraz odpadów

komunalnych ponosi najemca na podstawie indywidualnych umów z dostawcami. Koszt ogrzewania -najemca obciążany jest miesięcznymi zaliczkami w wys.

6,00zł/m2 netto powierzchni ogrzewanej tj. 80,25m2. Rozliczenie kosztów następuje po zakończeniu roku kalendarzowego. Istnieje możliwość wynajmu

pomieszczeń w budynku gospodarczym oraz ogrodu na podstawie odrębnych umów. W piwnicy znajduje się kotłownia olejowa.
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Opis nieruchomości:

Miejscowość Chocicza

Ulica, nr budynku Dworcowa 8/1

Powierzchnia budynku, w 

których zlokalizowany jest 

przedmiot wynajmu

398,81 m2

Nr działki ewidencyjnej, 

obręb

113, Chocicza

Księga wieczysta, Sąd 

Rejonowy, Nr Wydziału

PO1D/00024140/9 prowadzona przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Środzie 

Wlkp. 

Stan prawny gruntu Użytkowanie wieczyste na rzecz Poczty Polskiej S.A.



Lokalizacja i dostępność komunikacyjna:

Chocicza – duża wieś w gminie Nowe Miasto nad Wartą, powiecie średzkim, województwie wielkopolskim na Wysoczyźnie Kaliskiej. Miejscowość

położona w odległości ok. 5km od Nowego Miasta nad Wartą przy drodze wojewódzkiej nr 436 do Śremu oraz przy linii kolejowej Poznań – Katowice.

W miejscowości dominuje zabudowa jednorodzinna, punkty usługowe oraz handlowe. Budynek, w którym znajduje się lokal mieszkalny usytuowany jest

poza centrum miejscowości w pobliżu dworca kolejowego.Liczba ludności około 1300 osób.

Usytuowanie miejscowości Chocicza., plan miejscowości                                                                        Mapa powiatu średzkiego









Nieruchomości Poczty Polskiej S.A.

Kontakt: 

Paweł Schmidt Koordynator 

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


