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Załącznik do ZARZĄDZENIA Nr ….……/2015  

STAROSTY POZNAŃSKIEGO 

z dnia ………….………………… 2015 r. 

W Y K A Z 
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego 

nieograniczonego 
 

1. adres nieruchomości Puszczykowo, ul. Cienista 13 – lokal mieszkalny nr 3 

2. oznaczenie nieruchomości 
wg księgi wieczystej oraz 
katastru nieruchomości 

Lokal mieszkalny położony jest na nieruchomości oznaczonej                             
w ewidencji gruntów i budynków jako: obręb 0001 – Puszczykowo,                
ark. mapy 4, działka nr 2153/2 o pow. 0,1425 ha, dla której prowadzona 
jest księga wieczysta KW nr PO2P/00000671/5. 

3.  opis nieruchomości  Lokal mieszkalny nr 3 położony jest w budynku zlokalizowanym                        
w willowej części miasta, w bliskim sąsiedztwie centrum. Bezpośrednie 
otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz tereny 
leśne. Budynek został wybudowany w technologii tradycyjnej, 
podpiwniczony, składa się z dwóch kondygnacji nadziemnych oraz 
poddasza. Stan techniczny przeciętny, elewacja wymaga remontu. Dach 
skośny dwuspadowy w dobrym stanie. Dojazd do budynku drogą                        
o nawierzchni utwardzonej kostką betonową. 
Lokal mieszkalny nr 3 o powierzchni 37,50 m2, zlokalizowany jest na                    
I piętrze i składa się z dwóch pokoi,  w tym jednego z aneksem 
kuchennym, łazienki z wc oraz korytarza. W salonie znajduje się piec 
kaflowy. W pomieszczeniach na podłodze deski drewniane, w łazience 
wylewka betonowa. Stolarka okienna PCV (nowa) i drewniana (stara), 
stolarka drzwiowa typowa. Standard wykończenia do całkowitego 
remontu. Doprowadzone instalacje: elektryczna, wodociągowa oraz 
kanalizacja. Do lokalu przynależą pomieszczenia znajdujące się                          
w budynku  (piwnica – 3,7 m2 oraz strych – 5,0 m2), a także garaż –                 
9,9  m2 zlokalizowany w budynku garażowym. 

4.  przeznaczenie w 
miejscowym    planie 
zagospodarowania 
przestrzennego  

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Wysoka, Źródlana, Jasna, 
Podleśna, Wiosenna, Poznańska, Podgórna (strefa A); uchwalonym 
Uchwałą Nr 171/12/VI Rady Miejskiej Puszczykowa z dnia 23.10.2012 r. 
przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym jako 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

5. forma i tryb zbycia Sprzedaż lokalu mieszkalnego w trybie przetargu ustnego 
nieograniczonego wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz 
udziałem w prawie własności gruntu i w częściach wspólnych budynku 
i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli 
poszczególnych lokali, wynoszącym  561/3148 części. 

6.  cena nieruchomości  120.000,00 zł (słownie złotych: sto dwadzieścia tysięcy 00/100). 
Zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz                   
art. 29 a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów                 
i usług (Dz.U.2011.177.1054). 

7.informacje dodatkowe 1. Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe, których wysokość 
określi notariusz. 

2. Na nabywcy spoczywa obowiązek podatkowy w podatku                             
od nieruchomości, wynikający z ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.                            
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o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.). 
3. Starosta Poznański wydał zaświadczenie nr AB.6743.20.687.2014.I                    
z dnia 11.08.2014 r. stwierdzające, że lokal mieszkalny nr 3 wraz                            
z pomieszczeniami przynależnymi – piwnicą, strychem oraz garażem, 
zlokalizowany w budynku mieszkalnym położonym w Puszczykowie przy 
ul. Cienistej 13 jest samodzielnym lokalem mieszkalnym, w rozumieniu 
art. 2 ust. 2 ustawy o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903                 
z późniejszymi zmianami).  

 
1. Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2015.782.j.t.), 

wykaz wywiesza się na okres 21 dni. 
2. Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, osoby, którym przysługuje 

pierwszeństwo nabycia nieruchomości powinny złożyć wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia 
wywieszenia wykazu. 

 


