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INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU   7.02.2023 r. 

Na podstawie § 12 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2021.2213.j.t.), podaje się następujące 
informacje, dotyczące rozstrzygnięć I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż stanowiącego własność 
Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego nr 10 w Przebędowie 24 z równoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste 
udziałów w zabudowanych nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa 

1. I przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 27 stycznia 2023 roku w budynku Powiatu Poznańskiego w 

Poznaniu, przy ul. Słowackiego 8. 

2. Przedmiotem przetargu była sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 10 w Przebędowie 24 z równoczesnym oddaniem w 

użytkowanie wieczyste udziałów w zabudowanych nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa: 

3. Brak było osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu. 

4. Cena wywoławcza w I przetargu wynosiła 225.617,00 zł (słowni złotych: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy, 

sześćset siedemnaście złotych 00/100).  Brak było uczestników przetargu. 

5. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego nie wyłoniono nabywcy nieruchomości, 

ponieważ nie było uczestników przetargu. 

 

Powyższą informację wywiesza się na okres 7 dni w siedzibie Powiatu Poznańskiego – Starostwo Powiatowe w Poznaniu, 

ul. Jackowskiego 18, II piętro (tablica ogłoszeń) oraz w budynku Powiatu Poznańskiego przy ul. Słowackiego 8, IV piętro 

(tablica ogłoszeń), a także zamieszcza na stronach internetowych Powiatu Poznańskiego: www.bip.powiat.poznan.pl i 

www.powiat.poznan.pl. 

Starosta Poznański 

Jan Grabkowski 

L.P. Miejscowość 

(obręb 

ewidencyjny, 

arkusz mapy) 

Adres 

nieruchomości  
Nr działki 

Powierzch

nia działki 

Nr księgi 

wieczystej 

Cena wywoławcza nieruchomości 

225.617,00 zł, na którą składają się: 

1. Przebędowo, 

obręb 0015 

Trojanowo, 

arkusz mapy 2 

Przebędowo 24, 

lokal nr 10 

90/58 0,2214 ha PO1P/00210036/0 213.522,00 zł,  

w tym cena 14.303,00 zł 

wynoszącego 755/9292 cz.  udziału 

w gruncie (zwolnienie z VAT). 

  2. Przebędowo, 

obręb 0015 

Trojanowo, 

arkusz mapy 2 

Przebędowo       

 

90/19     (w 

udziale 

151/3624 

części) 

0,1469 ha PO1P/00210462/5 8.915,00 zł,  

w tym cena 5.335,00 zł 

wynoszącego 151/3624 cz. udziału 

w gruncie. 

3. Przebędowo, 

obręb 0015 

Trojanowo, 

arkusz mapy 2 

Przebędowo      

 

90/36     (w 

udziale 

1/24 części) 

0,0935 ha PO1P/00210463/2 3.180,00 zł,  

w tym cena 3.055,00 zł 

wynoszącego 1/24 cz. udziału w 

gruncie. 
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