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Poznań, dn. 19.04.2022 r. 

Starosta Poznański 
wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej  

 
ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na łączną sprzedaż 4 wyodrębnionych lokali 

mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Gądkach 24, gm. Kórnik,  

 

Przetarg na łączną sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości organizowany jest na podstawie art. 

11 ust.1, art. 13 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 7, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 3, art. 67 ust. 

2 pkt 1, ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r., poz. 1899 z późn. 

zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 

przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2021.2213.j.t.), oraz Zarządzenia Nr 664/21 

Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8.12.2021r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu pisemnego, 

stanowiących własność Skarbu Państwa lokali mieszkalnych nr 1, 2, 4, 5 wraz z przynależnymi 

segmentami w budynku gospodarczym i z udziałem w prawie własności nieruchomości wspólnej i 

częściach wspólnych budynku położonego w Gądkach 2, gm. Kórnik  

 

1. Przedmiotem łącznej sprzedaży są wyodrębnione lokale mieszkalne:   

 
Stan techniczny lokali nr 1, 2, 4 i 5: 
Stan techniczny oraz standard wykończenia lokali określa się jako bardzo zły (zdewastowany) - do 
kapitalnego remontu. Obecnie lokale niezamieszkałe. W lokalach brak mediów - wody, prądu oraz 
ogrzewania. 
 
Opis budynku mieszkalnego: 
Budynek mieszkalny w którym znajdują się stanowiące własność Skarbu Państwa lokale nr 1, 2, 4, 5 
posadowiony jest na działce gruntu oznaczonej nr 61/13 o powierzchni 2 801 m², zapisanej w KW nr 
P01D/00025744/0. Grunt ten w części jest niezabudowany, niezagospodarowany. Budynek mieszkalny, 
pięciolokalowy, w zabudowie wolnostojącej, parterowy z poddaszem użytkowym o prostej bryle 
architektonicznej charakterystycznej dla budynków wielorodzinnych z początku XX wieku. Budynek 
wybudowany z cegły, fundamenty z kamienia palonego i cegły ceramicznej, strop nad parterem drewniany, 

Miejscowość 
(obręb 

ewidencyjny, 
arkusz mapy) 

Nr 
lokalu Nr księgi 

wieczystej lokali 

Pow. 
lokalu 
(m²) 

Pom. 
Przynale-
żne (m²) 

Udział w 
nier. 
wspólnej 
(dz. 61/13) 

Cena 
nieruchomości

/w tym udział 
w gruncie (zł) 

 
Opis lokali: 

GĄDKI 24             
KW nieruchomości 

gruntowej: 
PO1D/00025744/0  

obręb 0010 - Gądki,       
arkusz mapy 1, 

działka nr 61/13 o 
pow. 0.2801 ha,  

 

1 PO1D/00025747/1 48,20 29,80 1477/10.000 54.262,40 
(37.763,20) 

pokój, kuchnia, 
łazienka i WC 

2 PO1D/00025748/8 49,60 14,90 1520/10.000 52.899,20 
(38.862,40) 

pokój, kuchnia, 
łazienka 

4 PO1D/00025749/5 83,50 14,90 2560/10.000 80.396,80 
(65.452,80) 

2 pokoje, 
kuchnia, 
łazienka 

5 PO1D/00025750/5 60,60 14,90 1857/10.000 64.631,20 
(47.479,20) 

pokój, kuchnia, 
łazienka i WC 
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dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, kryty dachówką, budynek częściowo podpiwniczony. Budynek 
w złym stanie technicznym, wymagający gruntownego remontu. W budynku występują liczne ubytki w 
poszyciu dachu oraz elewacji, instalacje w większości zniszczone, występują ubytki w stropie. Budynek w 
większości nieużytkowany (poza lokalem nr 3). 
W oparciu o Protokół nr 144/MD/2021 z dnia 27.04.2021r. z okresowej pięcioletniej i rocznej kontroli stanu 
technicznego budynku i lokali mieszkalnych należy stwierdzić, że budynek znajduje się w złym stanie 
technicznym i wykazuje 70% swojego zużycia. Aby mógł być bezpiecznie użytkowany należy wykonać 
zalecenia ustalone podczas czynności kontrolnych; w zakresie obiektu i wszystkich lokali należy 
przeprowadzić remont kapitalny - włącznie z wymianą instalacji elektrycznej i doprowadzeniem wszystkich 
mediów. Jednocześnie budynek po wykonaniu czynności kontrolnych nie stwarza zagrożenia i przy 
odpowiednim zabezpieczeniu lokali mieszkalnych i kapitalnym remoncie może w przyszłości być 
użytkowany. Obiekt może być dopuszczony czasowo do użytkowania do kolejnej kontroli rocznej w roku 
2022. Jeśli natomiast do czasu kolejnej kontroli w roku 2022 nie zostaną pilne zalecenia wykonane, to 
wówczas należy cały obiekt wyłączyć z użytkowania, zgłosić do Nadzoru Budowlanego, oraz podjąć decyzję 
o ewentualnej rozbiórce. 
 
2. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

Działka nr 61/13 obręb Gądki objęta jest miejscowym planem zagospodarowana przestrzennego terenów 
aktywizacji gospodarczej w rejonie Żernik, Koninka i Gądek, gm. Kórnik, zatwierdzonym uchwałą Rady 
Miejskiej Gminy Kórnik nr XL/453/2005 z dn. 27.04.2005 roku, w którym oznaczona jest jako: tereny 
obiektów produkcyjnych, składów i  magazynów oraz usług//drogi lokalne – symbol 5.PU//03.KDL. 
  
3. Obciążenia i zobowiązania nieruchomości lokalowych zapianych w: KW nr PO1D/00025747/1, KW nr 

PO1D/00025748/8, KW nr PO1D/00025749/5, KW nr PO1D/00025750/5: 
a. działy III „Prawa, roszczenia i ograniczenia”: BRAK WPISÓW, 
b. działy IV „Hipoteka”: BRAK WPISÓW, 
c. brak zobowiązań których przedmiotem są nieruchomości lokalowe. 

 
4. Obciążenia nieruchomości gruntowej (wspólnej) zapisanej w KW nr PO1D/00025744/0: 

a. dział III „Prawa, roszczenia i ograniczenia”: „WSZELKIE CIĘŻARY CIĄŻĄCE NA LOKALACH 
WYODZIELONYCH Z NIERUCHOMOŚCI CIĄŻĄ NA PRZYNALEŻNYCH DO NICH UDZIAŁACH WE 
WSPÓŁWŁASNOŚCI”, Inny wpis: „ZARZĄD WSPÓLNĄ NIERUCHOMOŚCIĄ WYKONYWANY 
BĘDZIE W OPARCIU O USTAWĘ Z DNIA 24 CZERWCA 1994 R. O WŁASNOŚCI LOKALI (DZ. U. NR 
85, POZ. 388)” 

b. dział IV „Hipoteka”: „W ŁAMIE 4 WPISANO: WSZELKIE CIĘŻARY CIĄŻĄCE NA LOKALACH 
WYODZIELONYCH Z NIERUCHOMOŚCI CIĄŻĄ NA PRZYNALEŻNYCH DO NICH UDZIAŁACH WE 
WSPÓŁWŁASNOŚCI” 

 
5. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: 

a. Umowa najmu z dnia 1.03.2021r. zawarta na okres 3 lat od 1.03.2021r. – 1.03.2024r. dotycząca 
oddania w najem części elewacji frotowej budynku, 

b. Postępowanie w Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej o ustanowienie zarządcy 
nieruchomości wspólnej, działki nr 61/13 obręb Gądki, ark. mapy 1, zapisanej w księdze 
wieczystej KW PO1D/00025744/0 - sygnatura I Ns 503/21/3, 

c. Postępowanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu poznańskiego nr 
PINB/WOA/434/80/2020/15924 w sprawie stanu technicznego budynku w Gądkach:  

 2 decyzje PINB/WOA/434/80/2020/15924 z dnia 15.03.2022r.  
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Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony odbył się w dniu 18.03.2022r. 
 
6. Cena wywoławcza nieruchomości w II przetargu: 
252.189,60 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące, sto osiemdziesiąt dziewięć 60/100). 
Sprzedaż korzysta ze zwolnienia od podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.  
Nabywca zobowiązany jest zapłacić osiągniętą w przetargu cenę sprzedaży nieruchomości, nie później niż 
do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.  
Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazany rachunek bankowy. 
 
7. Wadium. 

Uczestnik przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w pieniądzu w wysokości 40.000,00 zł (słownie 

złotych: czterdzieści tysięcy 00/100). W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne oraz 

jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które wniosą wadium w wyżej wymienionej 

kwocie i formie, w takim terminie, aby w dniu 3.06.2022 r. znalazło się na koncie Starostwa Powiatowego 

w Poznaniu: Bank Handlowy w Warszawie o/Poznań, 77 1030 1247 0000 0000 3491 6047 

Za termin wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu należności na wskazany rachunek bankowy. 
Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie której nieruchomości dotyczy wpłata oraz kto 
wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu. 
 
Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi 
granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 
jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w 
wyznaczonym o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał 
zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych 
poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej 
wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy. Ww. osoby zobowiązane są w 
terminie do dnia 3.06.2022 r. zgłosić uczestnictwo w przetargu, przedstawić ww. dokumenty oraz złożyć 
pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty w pieniądzu odpowiadającej wysokości wadium w razie 
uchylenia się od zawarcia umowy. 
 
8. Dodatkowe warunki udziału w II przetargu pisemnym nieograniczonym: 

a. wpłacenie wadium w wyżej określonej wysokości i terminie oraz złożenie pisemnej oferty, 
b. oświadczenie oferenta, z którego będzie wynikło, że:  

 znany jest mu stan faktyczny nieruchomości,  
 zapoznał się z Protokołem nr 144/MD/2021 z dnia 27.04.2021 r. z okresowej 

pięcioletniej i rocznej kontroli stanu technicznego budynku i lokali mieszkalnych, 
 ma świadomość toczącego się postępowanie pod sygnatura I Ns 503/21/3, w Sądzie 

Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej o ustanowienie zarządcy nieruchomości wspólnej, 
działki nr 61/13 obręb Gądki,  

 ma świadomość toczącego się postępowanie przed Powiatowym Inspektorem Nadzoru 
Budowlanego dla powiatu poznańskiego  pod numerem 
PINB/WOA/434/80/2020/15924 w sprawie stanu technicznego budynku w Gądkach, 
oraz wydanych w tej sprawie decyzjach, 

 zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń i nie będzie 
wysuwał żadnych roszczeń w stosunku do zbywcy co do stanu technicznego i prawnego 
nieruchomości, 
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Oferty należy składać do dnia 3 czerwca 2022 r. do godziny 15.00 w kancelarii ogólnej Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu, przy ul. Jackowskiego 18 - pokój 002 (parter), lub w punkcie kancelaryjnym 
Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Słowackiego 8 - pokój 018 (parter); w zamkniętej kopercie z 
dopiskiem „II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokali nr 1, 2, 4, 5 w Gądkach – nie otwierać 
przed 9.06.2022r.” 
 
9. Pisemna oferta powinna zawierać: 

a. imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osobą 
prawną lub innym podmiotem, 

b. datę sporządzenia oferty, 
c. oświadczenie oferenta, o którym mowa w pkt 8 ust. b 
d. kopię dowodu wniesienia wadium lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego 

obowiązku (dotyczy osób, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia 
nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z 
byłego terytorium RP lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r.), 

e. pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości ustalonego wadium w razie 
uchylenia się od zawarcia umowy (dotyczy osób zwolnionych z obowiązku wniesienia wadium), 

f. oferowaną cenę i sposób jej zapłaty - zaoferowana cena nie może być niższa od ceny 
wywoławczej sprzedaży powiększonej o jedno postąpienie (postąpienie nie może wynieść 
mniej niż 1% ceny wywoławczej, tj. 2.530 zł). 

Oferty muszą być czytelne i nie budzić wątpliwości co do ich treści. 
Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki podane w niniejszym 
ogłoszeniu.  
 
10. PRZETARG SKŁADA SIĘ Z CZĘŚCI JAWNEJ I NIEJAWNEJ. CZĘŚĆ JAWNA – OTWARCIE KOPERT ODBĘDZIE 

SIĘ W OBECNOŚCI OFERENTÓW W DNIU 9.06.2022 R. (CZWARTEK) W STAROSTWIE POWIATOWYM W 
POZNANIU, PRZY UL. SŁOWACKIEGO 8, W SALI KONFERENCYJNEJ (IV PIĘTRO) O GODZINIE 10ºº. 
 
Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania ofert do części niejawnej przetargu, jeśli: 

a. oferty są niekompletne i nie odpowiadają warunkom przetargu, 
b. zostały zgłoszone po wyznaczonym terminie składania ofert, 
c. są nieczytelne i budzą wątpliwości co do ich treści, 
d. uczestnik przetargu nie zaoferował co najmniej ceny wywoławczej, 
e. nie zawierają danych o których mowa w pkt 9 ogłoszenia o przetargu. 

 
W części niejawnej przetargu komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy treści ofert pod 
kątem spełnienia warunków przetargowych i wybiera najkorzystniejszą, kierując się najwyższą 
zaoferowaną ceną nieruchomości lub stwierdza, że nie wybrano żadnej ze złożonych ofert.  
W przypadku złożenia równorzędnych ofert komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny 
ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty. W dodatkowym przetargu ustnym ograniczonym 
oferenci zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny powyżej najwyższej ceny zamieszczonej w 
równorzędnych ofertach, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie będzie dalszych postąpień. Przetarg 
uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu. 
Przewodniczący komisji przetargowej zawiadamia na piśmie wszystkich, którzy złożyli oferty o wyniku 
przetargu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. 
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11. Informacje dodatkowe. 
1. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy zobowiązani są do okazania dowodu tożsamości. 
2. W przypadku innych podmiotów niż osoby fizyczne, konieczne jest dodatkowo przedłożenie 

dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy 
działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego. 

3. W przypadku osoby fizycznej, jeżeli uczestnika przetargu reprezentuje inna osoba, winna ona 
przedstawić pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do uczestnictwa w przetargu, zakupu 
nieruchomości. 

4. W przypadku małżonków, do dokonania czynności przetargowych konieczne jest stawiennictwo 
obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem w formie aktu notarialnego 
lub z podpisem notarialnie poświadczonym (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na 
uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości. W przypadku rozdzielności 
majątkowej należy przedłożyć umowę intercyzy lub orzeczenie powodujące przymusowy ustrój 
rozdzielności majątkowej. 

5. W przypadku chęci nabycia nieruchomości w udziałach koniecznym jest: 
- wpłata wadium przez każdego z przyszłych współnabywców w wysokości odpowiednio do 
nabywanych udziałów, 
- obowiązkowy udział w przetargu każdego z przyszłych współnabywców lub tak jak w pkt 11.2, 
11.3., niniejszego ogłoszenia.  

6. Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu 
nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r., poz. 2278 t.j.), zobowiązana jest w dniu 
zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu 
przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenie właściwego 
ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą 
przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.   

7. Nie wyraża się zgody na przelew wierzytelności zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości                  
na osoby trzecie, na skutek przeprowadzonego przetargu. 

8. W przypadku zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, wadium zostanie zaliczone na poczet ceny 
nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak 
nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu lub unieważnienia przetargu. 

9. Uczestnik, który przetarg wygra, zobowiązany jest przystąpić do zawarcia notarialnej umowy 
sprzedaży w terminie wyznaczonym przez Starostę Poznańskiego. O terminie i miejscu zawarcia 
notarialnej umowy sprzedaży, nabywca zostanie zawiadomiony. 
W wypadku, gdy osoba wskazana w protokole z przeprowadzonego przetargu jako zwycięzca 
przetargu uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży, w szczególności nie przystąpi bez 
usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w miejscu i 
terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może: 

 odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, 

 wystąpić na drogę sądową z roszczeniem o zawarcie umowy sprzedaży z osobą wyłonioną 
jako nabywca nieruchomości i to na warunkach ustalonych przez obie strony w protokole z 
przetargu. 

10. Koszty opłat notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości oraz ujawnieniem 
w księdze wieczystej ponosi w całości nabywca nieruchomości. 

11. Cena sprzedaży pomniejszona o wpłacone wadium podlega zapłacie nie później niż do dnia 
zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, przy czym za dzień wpłaty przyjmuje się datę uznania 
konta bankowego Starostwa Powiatowego w Poznaniu, nr konta: 31 1030 1247 0000 0000 3491 
6002. Dowód potwierdzający dopełnienie powyższego warunku nabywca zobowiązany jest 
okazać przed podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży. 
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12. Starosta Poznański zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu lub zamknięcia 
przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. 

13. Szczegółowe informacje związane z dokumentacją, o której mowa w pkt 8 ust. b ogłoszenia o 
przetargu, można uzyskać: 

 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania w Wydziale Gospodarowania Mieniem 
Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, pokoju nr 420, (IV piętro),  

 telefonicznie dzwoniąc pod nr tel. 61/8410 725, w godzinach od 8ºº do godziny 15ºº, 

 lub pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: marcin.jasinski@powiat.poznan.pl. 
14. Szczegółowe informacje o istnieniu uzbrojenia i możliwości (lub braku możliwości) przyłączenia 

się do istniejących mediów określą poszczególni gestorzy sieci przyłączeniowych -  na wniosek 
zainteresowanego inwestora. 

15. Oględziny przedmiotowej nieruchomości można przeprowadzić przy współudziale pracownika 
tut. Starostwa, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu, w okresie od 16 maja 
2022 r., do 3 czerwca 2022 r. 

 

 

 

Ogłoszenie o przetargu zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatu Poznańskiego - 

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18 – II piętro, w miejscu zwyczajowo przyjętym, tj. 

na tablicy ogłoszeń w budynku przy ul. Słowackiego 8 (IV piętro) oraz na stronach internetowych: 

www.bip.powiat.poznan.pl, oraz www.powiat.poznan.pl.  

 

Ponadto, wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej 

powiat, na terenie którego położona jest zbywana nieruchomość, ukazującej się nie rzadziej niż raz w 

tygodniu, co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu. 

 

http://www.bip.powiat.poznan.pl/

