
Załącznik do Uchwały Nr 2452/2018 

Zarządu Powiatu w Poznaniu 

…………………………                                        z dnia 29 marca 2018 r.               

(Pieczęć jednostki) 

ZARZĄD POWIATU W POZNANIU 
 

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami                    
(Dz.U. z 2018 r. poz. 121 i poz. 50), podaje do publicznej wiadomości: 

 

Wykaz lokalu użytkowego Powiatu Poznańskiego przeznaczonego do oddania 
w najem w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony  

 

 

Przeznaczenie nieruchomości: 

Na obszarze na którym położona jest nieruchomość aktualnie nie obowiązuje miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego. W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania, zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Poznania                      

nr LXXII/1137/VI/2014 z dnia 23.09.2014 r., przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie 

oznaczonym na rysunku Studium pt. „Kierunki” jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub 

zabudowy usługowej. 

Sposób zagospodarowania nieruchomości: 

Bi – inne tereny zabudowane - nieruchomość zabudowana budynkiem wielolokalowym o funkcji użytkowej 

(biurowo-usługowo-handlowej). 

Opis nieruchomości: 

Budynek położony przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu jest budynkiem przedwojennym wybudowanym                 

w XX wieku, zniszczony w latach wojennych i odbudowany w latach 1948 – 1950, w dobrym stanie 

technicznym. Częściowo podpiwniczony, posiada 5 kondygnacji nadziemnych oraz nieużytkowe poddasze. 

Lokal użytkowy objęty wykazem znajduje się na II piętrze budynku o  pow. użytkowej 13,56 m2. Lokal jest 

wyposażony w instalację wodno - kanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania, ciepłej wody, 

wentylacyjną oraz umywalkę.  Część sanitarna dla przedmiotowego lokalu znajduje się w pomieszczeniu 

wspólnym zlokalizowanym na tej samej kondygnacji.  

Wysokość opłaty z tytułu najmu:  

Miesięczny czynsz najmu wynosić będzie netto 522,33 zł (słownie złotych: pięćset dwadzieścia dwa 33/100) 

+ należny podatek VAT wg obowiązującej stawki.  

Dodatkowo najemca zobowiązany będzie uiszczać: 

-koszty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w proporcji adekwatnej do zajmowanej 

powierzchni użytkowej, opodatkowane wg obowiązującej stawki,  

-opłaty za zużycie wody i odprowadzanie ścieków, energii elektrycznej, energii cieplnej - zgodnie z odczytami 

liczników, a w przypadku ich braku w proporcjach adekwatnych do zajmowanej powierzchni użytkowej. 

Termin wnoszenia opłat:  

W terminach i na konto wskazane na fakturach. 
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