
NIERUCHOMOŚĆ DO SPRZEDANIA
Robakowo, ul. Kórnicka 7

Poznań, lipiec 2014 r.



Przedmiot sprzeda ży

Prawo użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działkę nr 267/2 

o powierzchni 2.400 m² wraz z posadowionymi na niej, stanowiącymi odrębną

nieruchomość budynkami: biurowo - mieszkalnym o powierzchni użytkowej 

134,00 m2 oraz gospodarczym o powierzchni użytkowej 27,04 m2 położonego 

w miejscowości Robakowo, ul. Kórnicka 7, gmina Kórnik, powiat poznański, 

województwo wielkopolskie. Dla nieruchomości jest prowadzona księga 

wieczysta KW Nr PO1D/00027562/4 przez Sąd Rejonowy w Środzie 

Wielkopolskiej V Wydział Ksiąg Wieczystych.



Przedmiot sprzedaży

Miejscowość: Robakowo

Ulica, nr budynku: Kórnicka 7

Powiat/Gmina: poznański/ Kórnik

Powierzchnia użytkowa biurowo-mieszkalny: 134,00 m2, 
budynków: gospodarczy: 27,04 m2

Działka ewidencyjna: 267/2 o powierzchni 2.400 m2

Księga wieczysta: PO1D/00027562/4 Sąd Rejonowy w Środzie 
Wielkopolskiej V Wydział Ksiąg Wieczystych



Robakowo



Grunt

Zabudowana działka nr 267/2 o powierzchni 2.400 m2 posiada płaskie 

ukształtowanie terenu i kształt trapezu. Bezpośredni dojazd do nieruchomości 

dogodny – odbywa się drogą o nawierzchni asfaltowej. Działka zabudowana 

budynkiem biurowo - mieszkalnym i budynkiem gospodarczym. Przy budynku 

biurowo – mieszkalnym rośnie kilkudziesięcioletnia lipa. Nieruchomość posiada 

bezpośredni dostęp do infrastruktury technicznej znajdującej się w drodze: sieć

elektryczna, wodociągowa, gazowa i telefoniczna. Na terenie działki usytuowany 

jest zbiornik bezodpływowy na ścieki oraz stacja transformatorowa z linią SN 

przebiegająca nad terenem działki.



Lokalizacja i sąsiedztwo

Działka nr 267/2 położona jest w pobliżu drogi ekspresowej S11 (za osłoną akustyczną), 

przy bocznej drodze z nawierzchnią asfaltową. W sąsiedztwie nieruchomości znajduje się

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa przemysłowa, grunty użytkowane 

rolniczo i tereny leśne. W miejscowości znajduje się szkoła, kościół i sklepy. 

Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży jest położona w odległości 16 km na 

południowy – wschód od centrum Poznania i 10 km od jego granicy. Dojazd do Poznania 

bardzo korzystny, drogą S11. Regularne przewozy z Robakowa do Poznania i Kórnika 

realizowane są przez Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe „KOMBUS” sp. z o.o. oraz 

przez PKS Poznań SA. Przejazd z Ronda Rataje w Poznaniu do Robakowa trwa średnio 20 

minut. W sąsiedniej miejscowości Gądki znajduje się Dworzec Kolejowy. Przejazd 

pociągiem z Gądek do Kórnika zajmuje maksymalnie 5 minut a do Poznania ok. 25 minut.



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:

Krystyna Ruks tel. 516 148 925



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.


