
NIERUCHOMOŚĆ DO SPRZEDANIA
Rawicz-Sarnowa, ul. Kolejowa 50

Poznań, maj 2014 r.



Przedmiot sprzedaży

Prawo własności lokalu użytkowego nr 1 o powierzchni użytkowej 52,28 m²

usytuowanego na parterze w budynku mieszkalnym, do którego przynależą: 

usytuowane w budynku mieszkalnym: w piwnicy – pomieszczenie gospodarcze 

o powierzchni użytkowej 22,80 m² oraz usytuowane w budynku gospodarczym 

pomieszczenie gospodarcze o powierzchni użytkowej 7,40 m² wraz ze 

związanym z tym lokalem udziałem, wynoszącym 347/1000 części 

w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego 

działki gruntu nr 417/1 o powierzchni 539 m², oraz części budynków 

i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, położonego 

w miejscowości Rawicz-Sarnowa przy ul. Kolejowej 50, gmina Rawicz. Dla 

nieruchomości jest prowadzona księga wieczysta KW Nr PO1R/00035204/9

przez Sąd Rejonowy w Lesznie XIV Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych

z siedzibą w Rawiczu.



Przedmiot sprzedaży

Przewidywana cena wywoławcza: 64.000,00 zł
Sprzedaż zwolniona z podatku VAT

Przewidywana data przetargu: sierpień 2014 r.



Przedmiot sprzedaży

Miejscowość: Rawicz-Sarnowa

Ulica, nr budynku: Kolejowa 50

Powiat/Gmina: rawicki/ Rawicz

Powierzchnia użytkowa 52,28 m2, pomieszczenia przynależne: 30,20 m2

lokalu: w tym 7,40 m2 w budynku gospodarczym

Działka ewidencyjna: 417/1 o powierzchni 539 m2

Księga wieczysta: PO1R/00035204/9 Sąd Rejonowy w Lesznie XIV 

Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą

w Rawiczu



Rawicz-
Sarnowa ul. 
Kolejowa 50



Grunt

Działka nr 417/1 o powierzchni 539 m2 posiada płaskie ukształtowanie terenu 

kształt zbliżony do foremnego wieloboku, umożliwiający racjonalne 

zagospodarowanie. Teren nieruchomości jest ogrodzony zabudowany 

budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym. Działka posiada 

bezpośredni dostęp do drogi publicznej – droga utwardzona o nawierzchni 

brukowej. Nieruchomość położona jest na terenie uzbrojonym w sieć

elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.



Zespół budynków

Poniżej zestawienie powierzchni obiektów znajdujących się na terenie 

nieruchomości:

25,06Budynek gospodarczy I2

419,87Razem

394,81Budynek mieszkalny1

Pu (m kw)ObiektLp



Lokal

Poniżej zestawienie powierzchni użytkowej lokalu użytkowego

13,25poczekalnia2

1,79wc3

28,50sala operacyjna4

52,28Razem

8,74wejście1

Pu (m kw)PomieszczenieLp



Lokal

Poniżej zestawienie powierzchni pomieszczeń przynależnych do lokalu 

użytkowego znajdujących się w budynku mieszkalnym

22,80Razem

22,80pomieszczenie gospodarcze1

Pu (m kw)PomieszczenieLp



Lokal

Poniżej zestawienie powierzchni pomieszczeń przynależnych do lokalu 

użytkowego znajdujących się w budynku gospodarczym

7,40Razem

7,40pomieszczenie gospodarcze1

Pu (m kw)PomieszczenieLp



Lokalizacja i sąsiedztwo

Sarnowa to dawne miasto obecnie osiedle Rawicza. Rawicz to miasto 

powiatowe oddalone od Wrocławia o ok. 60 km i ok. 100 km od Poznania. Przez 

miasto przebiega droga krajowa łącząca Poznań z Wrocławiem. Istniejąca 

w Rawiczu infrastruktura komunalna – łączność, drogi, kanalizacja, gazyfikacja, 

oczyszczalnia ścieków stwarzają doskonałe warunki do inwestowania. Obszar, 

na którym położona jest oferowana do sprzedaży nieruchomość posiada dobry 

dostęp do komunikacji miejskiej i podstawowego zaplecza bytowego. 

Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna oraz zabudowa wielorodzinna.



Dane kontaktowe

W sprawie informacji dot. przetargu:

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

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

W sprawie ustalenia terminu oględzin nieruchomości:

Paweł Ciesielski tel. (65) 529-36-20, 502-016-338



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.


