
 

POSTĘPOWANIE NR: 1/2019/WH 
 

Załącznik nr 2 do SIWD 

 

Strona 1 z 2 

 

 

                                                                                                    

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU DZIERŻAWY 

 

Przedmiotem Dzierżawy jest Ośrodek Kolonijny „Wapnica” przy ul. Turkusowej 20 w Wapnicy              

k/ Międzyzdrojów.  

 

I. WYKAZ MAJĄTKU OBJETEGO PRZEDMIOTEM DZIERŻAWY 

Przedmiot dzierżawy jest nieruchomością zabudowaną w skład której wchodzą:  

a) Przysługujące Elbest sp. z o.o. prawo użytkowania wieczystego działek gruntu Skarbu Państwa, 

oznaczonych w ewidencji jako działki: 

 -nr 154/8 (o pow. 3 257 ,00m2, Obręb 23 Wapnica),  

-nr 154/9 (o pow. 704 ,00m2, Obręb 23 Wapnica),  

-nr 144/2 (o pow. 17 595 ,00m2, Obręb 23 Wapnica),  

 

b) Budynek Kolonijny o nr inw. 1-053 wraz z budynkiem jadalni o nr inw. 1-051 zlokalizowane na 

działce gruntu o nr ewid. 154/8.  

Budynki o powierzchni 941,45 m² wykonane  w technologii tradycyjnej, fundamenty żelbetonowe. W 

budynku kolonijnym zlokalizowane są pokoje noclegowe i pomieszczenia sanitarne. Budynek jadalni 

posiada sale konsumpcyjno-rekreacyjną wzniesioną na potrzeby wyżywienia osób korzystających z 

noclegów w budynku kolonijnym. Budynki nie posiadają centralnego ogrzewania 

c) Dom Mieszkalny o nr inw. 1-052 zlokalizowany na działce gruntu o nr ewid 154/9. 

Dom, o powierzchni 228,90 m² wybudowany w technologii tradycyjnej o fundamentach żelbetonowych. 

Stolarka okienna i drzwiowa nietypowa. Ściany z cegły ceramicznej pełnej o grubości 51-38 cm. Budynek 

mieszkalny posiada funkcję gastronomiczną, magazynową kuchni i kotłowni oraz noclegową z 

pomieszczeniami sanitarnymi dla obsługi ośrodka i dla opiekunów osób korzystających z noclegów w 

budynku kolonijnym. Budynek mieszkalny połączony jest z budynkiem kolonijnym poprzez budynek 

jadalni. 

 

Wydzierżawiający oddaje Dzierżawcy nieruchomość wraz z wyposażaniem w skład którego wchodzą m.in.: 

meble, urządzenia i pozostałe elementy umożliwiające prowadzenie działalności noclegowej wraz z 

usługą gastronomiczną w stołówce. 

 

II. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU DZIERŻAWY 

1. Nieruchomość uzbrojona jest w sieć energii elektrycznej, wody, kanalizacji, gazu i telefonu, 

2. Nieruchomość jest ogrodzona, 

3. Na terenie ośrodka znajduje się boisko do piłki nożnej, plac zabaw oraz wyznaczone miejsce na ognisko. 

4. Teren ośrodka jest częściowo zalesiony. 

5. Do dyspozycjo ok 20 miejsc parkingowych. 
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III. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA WZGLĘDEM DZIERŻAWCY  

1. Dzierżawca przyjmując Przedmiot Dzierżawy zobowiązany będzie do prowadzenia działalności i 

świadczenia usług zgodnie z obowiązującym i przepisami prawa o charakterze zgodnym z 

przeznaczaniem Przedmiotu Dzierżawy. 

2. Dzierżawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich decyzji/zgód/pozwoleń od instytucji i podmiotów 

zewnętrznych, koniecznych dla prowadzenia działalności na Przedmiocie Dzierżawy 

3. Dzierżawca zobowiązany jest do utrzymywania Przedmiot Dzierżawy w stanie niepogorszonym.  

4. Dzierżawca odpowiada w szczególności za drobne nakłady związane ze zwykłym używaniem rzeczy. 

5. Dzierżawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów BHP, ppoż., bezpieczeństwa urządzeń 

technicznych, sanitarno-porządkowych, ochrony środowiska oraz nie naruszania interesów i praw 

osób trzecich. 

6. Poza czynszem dzierżawy Dzierżawca zobowiązany jest do uiszczania opłat za zużyte media tj.  

dostarczaną energię elektryczną, dostarczaną wodę, odprowadzanie ścieków oraz wywóz odpadów. 

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do: 

1. okresowych kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego i urządzeń będących Przedmiotem 

Dzierżawy oraz stanu realizacji ewentualnych zaleceń pokontrolnych. 

2. dokonywania inwentaryzacji Przedmiotu Dzierżawy. 

 


