
Gorlice 

Ulica Hr.Rydarowskiej   

 
Obiekt handlowo-usługowy 





Charakterystyka miasta 

•Gorlice - 28.600 mieszkańców 

•Powiat Gorlicki - 106.000 mieszkańców 

 

Na terenie powiatu  znajduję się specjalna strefa  

ekonomiczna EURO-PARK oraz liczne zakłady pracy m.in: 

• /Grupa Kapitałowa "Glinik" S.A. 

• /Przedsiębiorstwo Materiałów Izolacyjnych "Matizol" S.A. 

• (wchodzi w skład Grupy Selena) 

• /Gorlickie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego "Forest"  

• /SEVERT Polska Sp. z o.o. 

• /Gór Stal sp. z o.o. 

 



Mapa okolic 



Mapa satelitarna z zaznaczeniem lokalizacji 



 Plan zagospodarowania terenu 

Wejscie na  kondygnacje 2 

powierzchnia wynajęta 

4F,Coccodrillo,Green Point 

 

 

Wejscie do 

Rossmanna 

 



Widok od strony Biedronki i wejście do Rossmanna 



Widok wejście na 2 kondygnację (od strony Kauflanda) 



Widok obiektu z ulicy Stawiska i wjazdu do Biedronki 

     



Widok od strony ronda  

Planowane i zaprojektowane wejście  na poziom drugi 

(ten sam poziom jak Kaufland) 

 



Wnętrze Sklepu 4 F (Poziom 2   

    kondygnacji obiektu )  



Wnętrze Sklepu Green Point (Poziom 2   

    kondygnacji obiektu )  



Wnętrze Sklepu Rossmann    

     



Usytuowanie budynków i planowanego Statoila w terenie   

wejście na 

poziom drugi 



Podział powierzchni 2 kondygnacja   

 

Wejście bezpośrednio z 

 przejścia dla pieszych od 

Kauflandu 

 

Powierzchnia oznaczona 

kolorem czerwonym do 

wynajęcia ok.230 m2 

 

Zaplecza 

Rossmann 

 



Lay out Rossmann 1 kondygnacja    

 



 Charakterystyka najemców w obiekcie   

• Na 65 % powierzchni budynku została zawarta długoterminowa 5 letnia  umowa 

najmu  z sieciową drogeria Rossmann ( powierzchnia najmu 409,91 m2) – 

powierzchnia najmu obejmuję cały parter oraz cześc pierwszego pietra. 

• Na pozostałej część pietra ( do którego jest dostep bezpośrednio z chodnika od 

strony głównego przejścia pieszych z osiedla do centrum i z Kauflanda - wiec dla 

czesci klientów jest to wysoki parter) została zawarta umowa najmu z  

franszyzobiorcą firmą Tompol na okres 3+3 lata (regionalny duży franszyzobiorca 

prowadzący ponad 20 sklepów w wojewodztwie małopolskim oraz na 

Podkarpaciu: 

        - sklepy:4F,Cocodrillo,Green Point. 

         -całkowita powierzchnia wynajęta firmie Tompol ok. 227 m2. 

 

 



  Podstawowe dane na temat nieruchomości  i obiektu 

 

• Miejsca parkingowe 8 bezpłatnych przy samym obiekcie oraz ok 50 przy 

Biedronce(bezpłatne) i 200 przy Kauflandzie (bezpłatne) 

Pozwolenie na użytkowanie 23.09.2016 

• Otwarcie sklepów odzieżowych ;23.09.2016,Rossmanna 07.10.2016 

• Zabepieczenie czynszu ze strony Rossmanna -Gwarancja bankowa 3 miesięczna 

• Zabepezpieczenie czynszu ze strony firmy Tompol 3-mczna kaucja +akt o poddaniu 

się egzekucji na wydanie lokalu oraz płatność czynszu 

• Zgodnie z umowami najmu możliwość zamiany czynszu z PLN na Euro 

• Gwarancja usuwania wad i usterek na okres 10 lat dach (15 lat gwarancja na 

blachę),5 lat roboty budowlane,instalacyjne,drogowe,3 lata na instalacje 

• Obiekt monitowany (7 kamer) 

 

 

 

 



Dane Finansowe – Przychody finansowe netto  

   Przychody Finansowe neto ( Net Operating Income)  

 A/ Przychody   PLN  
 
 

 Przychody z najmu lokali ( PLN / miesiąc)                 26 072     

 Przychody z najmu lokali ( PLN / rok)               312 864     

 B/ Koszty   

Opłata za umieszczenie kanalizacji w drodze miejskiej                     167 

 podatek od nieruchomosci (PLN / rok)                 12 583     

 ubezpieczenie                    1 500     

 lokalny administrator / property manager                   2 220     

 Razem koszty ( PLN / rok)                 16 303     

 Wynik - Zysk operacyjny [ PLN / rok ]         296 394     



// Dane kontaktowe 

Dariusz Wolanin De Wu Property  

Telefon: +48 603 744 503  

Email: dariusz.wolanin@dewuproperty.pl  

 

mailto:dariusz.wolanin@dewuproperty.pl

