
 
 

 

Leszno, 30.12.2022r. 

Ogłoszenie o badaniu rynku 

- zaproszenie zainteresowanych do składania wstępnych ofert 

dot. proponowanych warunków dzierżawy nieruchomości  
zlokalizowanej przy ul. Wodnej w Lesznie 

 

I. WYDZIERŻAWIAJĄCY 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  

ul. Lipowa 76A 

64-100 Leszno 

(dalej również jako: Spółka) 

II. OPIS NIERUCHOMOŚCI 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie dysponuje budynkiem byłej wodo-
mierzowni / kotłowni/ pomieszczeń socjalnych o łącznej powierzchni użytkowej ok 200 m2.  

Budynek zlokalizowany jest na dz. o nr ewid. 1/3, przy ul. Wodnej w Lesznie. Budynek graniczy z terenem 
Stacji Uzdatniania Wody Zaborowo. Za budynkiem znajduje się teren zielony, ogrodzony (działka o pow.  
ok 1300 m2) 

Dla działki o nr ewid. 1/3 (ark. mapy 86) obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego w rejonie ulic: 1 Maja i Wodnej w Lesznie zatwierdzonego uchwałą nr XLI/556/2017 Rady Miej-
skiej Leszna z dnia 26 października 2017r. Ww. działka należy do jednostki strukturalnej 1W/U przeznaczonej 
pod tereny obiektów infrastruktury technicznej lub zabudowy usługowej. Przedmiotowy teren leży  
w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej ‘Zaborowo’ w Lesznie. Dla omawianego obszaru obo-
wiązuje aktualne Rozporządzenie nr 7/2006 (ze zmianami) Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 2006 r. 

Z uwagi na obecny brak zagospodarowania, Spółka zamierza wydzierżawić przedmiotowy obiekt.  

Stan techniczny budynku wymaga przeprowadzenia remontu.  

Charakterystykę techniczną obiektu oraz zakres remontu opisano w załączniku nr 1 do przedmiotowego 
ogłoszenia.  
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Spółka oczekuje zaangażowania w realizację przedsięwzięcia kapitału prywatnego, nie przewidując wstępnie 
wkładu finansowego ze strony Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie.   

Przewidywany okres trwania umowy dzierżawy został wstępnie ustalony na nie więcej niż 10 lat.  

Spółka nie wyklucza możliwości dzierżawy terenu zielonego przylegającego do przedmiotowego budynku.  

III. PRZEWIDYWANY SPOSÓB BADANIA RYNKU  

Celem badania rynku jest ocena zainteresowania dzierżawą obiektu oraz określenie wstępnych warunków 
dzierżawy przed podjęciem decyzji o oddaniu obiektu w dzierżawę.  

Przed przystąpieniem do wyboru dzierżawcy oraz zawarcia ewentualnej dzierżawy, Spółka zaprasza wszyst-
kich zainteresowanych do składania wstępnych ofert dzierżawy, w tym:  przedstawiania własnej koncepcji 
zagospodarowania przedmiotowego budynku. 

W ofercie należy podać:  

 pełną nazwę oferenta,  

 adres oferenta,  

 dane kontaktowe,  

 treść oferty, z której będzie wynikało że oferent jest zainteresowany dzierżawą przedmiotowego 
obiektu (oferent powinien zawrzeć w treści oferty dodatkowe dane tj. szacowaną kwotę remontu 
w podziale na koszt prac koniecznych do wykonania wskazanych w załączniku nr 1 do ogłoszenia 
oraz dodatkowe nakłady mające na celu dostosowanie obiektu do prowadzenia w nim działalności 
określonej w przedłożonej koncepcji), deklarowany czynsz dzierżawny, okres dzierżawy, deklaro-
wany poziom nakładów jakie inwestor jest wstanie ponieść w związku z remontem), 

 do oferty należy dołączyć koncepcję/opis zagospodarowania przedmiotowego budynku, w tym wska-
zanie rodzaju usług jakie Inwestor zamierza prowadzić w przedmiotowym obiekcie. 

Po przedłożeniu ofert, Spółka dokona ich analizy i podejmie decyzję dot. przeznaczenia obiektu oraz zawar-
cia ewentualnej umowy dzierżawy/najmu z wybranym podmiotem.  

Spółka zastrzega zaproszenie do dalszych rozmów nad przeznaczeniem obiektu wyłącznie wybranych ofe-
rentów.  

Oferty zostaną przygotowane na koszt oferentów (Spółka nie przewiduje zwrotu kosztów sporządzenia ofert 
oraz udziału w badaniu rynku).  

Spółka przewiduje zakończenie badania rynku w terminie 2 miesięcy od upływu terminu składania ofert. 
Z uzasadnionych powodów termin ten może zostać przedłużony. 

Do niniejszego ogłoszenia oraz ewentualnej umowy dzierżawy nie znajdują zastosowania przepisy ustawy 
o gospodarce nieruchomościami oraz akty wykonawcze, a także przepisy ustawy Prawo zamówień publicz-
nych.  

Spółka przewiduje możliwość odstąpienia od planowanej dzierżawy obiektu bez podawania przyczyn.  

Miejsce składania ofert: 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (Sekretariat, Budynek A, I piętro) 

ul. Lipowa 76A 

64-100 Leszno 
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Termin składania ofert: 

do dnia 31.01.2023r.  

Osoba do kontaktu: 

Łukasz Beczkiewicz– Dział Eksploatacji MPWiK Sp. z o. o., ul. Lipowa 76 A, 64-100 Leszno, 
l.beczkiewicz@mpwik-leszno.pl, tel. (65) 529-83-26, od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 15.00 

Istnieje możliwość dokonania oględzin obiektu po uprzednim kontakcie telefonicznym lub e-mailowym 

 

Załącznik nr 1 – charakterystyka techniczna obiektu wraz z wykazem niezbędnych prac remontowych 
(w tym dokumentacja fotograficzna) 


