
NIERUCHOMOŚĆ PRZYGOTOWYWANA 
DO SPRZEDŻY

Tursko nr 41

Poznań, czerwiec 2014 r.



Przedmiot sprzedaży

Prawo własności lokalu użytkowego nr 3 o powierzchni użytkowej 20,36 m²

usytuowanego na parterze budynku mieszkalnego do którego przynależą: dwa 

pomieszczenia magazynowe o łącznej powierzchni użytkowej 30,02 m2

znajdujące się na poddaszu budynku mieszkalnego, jedno pomieszczenie 

gospodarcze o powierzchni użytkowej 10,04 m2 znajdujące się w budynku 

gospodarczym oraz budynek garażowy o powierzchni użytkowej 20,53 m2 wraz 

ze związanym z tym lokalem udziałem wynoszącym 8095/17351 części 

w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego 

działki gruntu nr 501 o powierzchni 755 m2 położonego w miejscowości Tursko 

nr 41, gmina Gołuchów, powiat pleszewski, województwo wielkopolskie. Dla 

nieruchomości jest prowadzona księga wieczysta KW Nr KZ1P/00028787/5 przez 

Sąd Rejonowy w Pleszewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych. 



Przedmiot sprzedaży

Przewidywana cena wywoławcza: 30.000,00 zł
Sprzedaż zwolniona z podatku VAT

Przewidywany termin przetargu: grudzień 2014 r.



Przedmiot sprzedaży

Miejscowość: Tursko

Ulica, nr budynku: 41

Powiat/Gmina: pleszewski/ Gołuchów

Powierzchnia użytkowa lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 20,36 m2, 

lokalu: przynależne pomieszczenia o łącznej powierzchni 

użytkowej 60,59 m2,

Działka ewidencyjna: 501 o powierzchni 755 m2

Księga wieczysta: KZ1P/00028787/5 Sad Rejonowy w Pleszewie 

IV Wydział Ksiąg Wieczystych.



Tursko



Grunt

Działka nr 501 o powierzchni 755 m2 posiada regularny kształt zbliżony do 

prostokąta, teren płaski, użytki oznaczone w ewidencji gruntów jako B-RV. 

Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym, gospodarczym oraz garażem.



Zespół budynków

Poniżej zestawienie powierzchni obiektów znajdujących się na terenie 

nieruchomości:

14,60Budynek gospodarczy2

20,53Budynek garażowy3

239,13Razem

204,00Budynek mieszkalny1

Pu (m kw)ObiektLp



Lokal

Poniżej zestawienie powierzchni użytkowej lokalu użytkowego

20,36Pomieszczenie1

Pu (m kw)PomieszczenieLp



Lokal

Poniżej zestawienie powierzchni pomieszczeń przynależnych do lokalu 

użytkowego znajdujących się w budynku mieszkalnym

17,12Pomieszczenie magazynowe1

30,02Razem

12,,90Pomieszczenie magazynowe2

Pu (m kw)PomieszczenieLp



Lokal

Poniżej zestawienie powierzchni pomieszczeń przynależnych do lokalu 

użytkowego znajdujących się w budynku gospodarczym oraz budynku 

garażowym.

10,04Pomieszczenie gospodarcze1

20,53Pomieszczenie garażowe2

30,57Razem

Pu (m kw)PomieszczenieLp



Lokalizacja i sąsiedztwo

Działka nr 501 położona jest w centrum miejscowości Tursko. Bezpośrednie 

otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz 

z towarzyszącymi usługami. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą

o nawierzchni utwardzonej.  Dalsze otoczenie nieruchomości stanowią tereny 

leśne oraz tereny użytkowane rolniczo.



Dane kontaktowe

W sprawie informacji dot. przetargu:

Agnieszka Makowska tel. (61) 869-72-11, 502-196-646

e-mail: agnieszka.makowska@poznan.poczta-polska.pl

W sprawie ustalenia terminu oględzin nieruchomości:

Aldona Kuś tel. (62) 767-74-17, 519-034-656



Zastrzeżenie

Niniejsza broszura została sporządzona i udostępniona jedynie w celu ogólno 

informacyjnym i nie stanowi ze strony Poczty Polskiej SA oferty w rozumieniu 

prawa cywilnego, oświadczenia woli ani wiedzy, jak również jakiegokolwiek 

zapewnienia odnośnie nieruchomości, jej stanu lub poszczególnych treści 

objętych broszurą, wobec czego nabywca powinien na własna rękę

przeprowadzić odpowiednie badania, zlecić dodatkowe ekspertyzy lub 

zaakceptować stan nieruchomości, jako stan taki, w jakim nieruchomość

znajduje się w dacie oględzin/sprzedaży.


