
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY  
NA SPRZEDAŻ NASTĘPUJĄCYCH NIERUCHOMOŚCI 

 
 
LOKALIZACJA: Przeźmierowo, gm. Tarnowo Podgórne, obręb Przeźmierowo, woj. wielkopolskie 
POWIERZCHNIA: działka nr 1395 o pow. 0,0927 ha 
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO1P/00105551/7 
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak 
CENA WYWOŁAWCZA: 240.000,00 zł netto plus 23 % VAT, tj. 295.200,00 zł brutto       
WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto 
UWAGI: W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej – 
wolnostojącej (2Mn). 
 
LOKALIZACJA: Baranowo, gm. Tarnowo Podgórne, obręb Baranowo, woj. wielkopolskie 
POWIERZCHNIA: działka nr 12/74 o pow. 0,2280 ha 
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO1P/00222538/6 
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: ustanowiona służebność drogi koniecznej 
CENA WYWOŁAWCZA: 204.065,04 zł netto plus 23 % VAT, tj. 251.000,00 zł brutto  
WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto 
UWAGI: Dostęp do drogi publicznej poprzez ustanowienie służebności drogi koniecznej przez część działki nr 12/80 obręb Baranowo. 
Uchwałą nr XXXII/474/2016 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z 27.09.2016 r. zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego działka położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne 3MN i 5MN oraz terenie dróg wewnętrznych 
4KDW. 
 
LOKALIZACJA: Baranowo, gm. Tarnowo Podgórne, obręb Baranowo, woj. wielkopolskie 
POWIERZCHNIA: działka nr 12/80 o pow. 0,4988 ha 
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO1P/00222538/6 
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: ustanowiona służebność drogi koniecznej 
UWAGA! Zgodnie z zapisami aktu notarialnego Rep. A:3804/2007 z 17.05.2007 r. na działce nr 12/78, z której m.in. powstała działka 
12/80, została ustanowiona służebność gruntowa na rzecz każdoczesnego właściciela działek nr: 12/69, 12/70, 12/72, 12/73 na 
nieruchomości KW nr PO1P/00059994/6, w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej – przedmiotowa służebność nie jest 
ujawniona w ww. księdze wieczystej. 
CENA WYWOŁAWCZA: 265.853,66 zł netto plus 23 % VAT, tj. 327.000,00 zł brutto  
WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto 
UWAGI: Kupujący wyrazi zgodę na ustanowienie służebności drogowej koniecznej przez część działki nr 12/80 obręb Baranowo do 
działki nr 12/74 obręb Baranowo. 
Uchwałą nr XXXII/474/2016 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z 27.09.2016 r. zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego działka położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 3MN, na terenie dróg wewnętrznych 1KDW i 
4KDW, na terenie drogi pieszej KX oraz na terenie zieleni izolacyjnej ZI. 
 
LOKALIZACJA: Złotniki, gm. Suchy Las, obręb Złotniki, woj. wielkopolskie 
POWIERZCHNIA: działka nr  331/6 o pow. 0,1724 ha 
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności; KW PO1P/00247060/5 
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak 
CENA WYWOŁAWCZA: 356.500,00 zł netto plus VAT 0 zł (stawka VAT zw.) 
WADIUM: 10% ceny wywoławczej 
UWAGI: Uchwała nr XI/116/15 Rady Gminy Suchy Las z 29.10.2015 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego działka położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – MW. 
 
LOKALIZACJA: Złotniki, gm. Suchy Las, obręb Złotniki, woj. wielkopolskie 
POWIERZCHNIA: działka nr 331/7 o pow. 0,1019 ha 
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO1P/00247060/5 
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak 
CENA WYWOŁAWCZA: 210.700,00 zł netto plus VAT 0 zł (stawka VAT zw.) 
WADIUM: 10% ceny wywoławczej 
UWAGI: Uchwała nr XI/116/15 Rady Gminy Suchy Las z 29.10.2015 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego działka położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – MW. 
 
LOKALIZACJA: Złotniki, gm. Suchy Las, obręb Złotniki, woj. wielkopolskie 
POWIERZCHNIA: działka nr 331/13 o pow. 0,2778 ha 
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO1P/00247060/5 
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak 
CENA WYWOŁAWCZA: 606.300,00 zł netto plus VAT 0 zł (stawka VAT zw.) 
WADIUM: 10% ceny wywoławczej 
UWAGI: Uchwała nr XI/116/15 Rady Gminy Suchy Las z 29.10.2015 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego działka położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – MW. 
 
LOKALIZACJA: Złotniki, gm. Suchy Las, obręb Złotniki, woj. wielkopolskie 
POWIERZCHNIA: działka nr 331/16 o pow. 0,1843 ha 
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO1P/00247060/5 
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak 
CENA WYWOŁAWCZA: 381.100,00 zł netto plus VAT 0 zł (stawka VAT zw.) 
WADIUM: 10% ceny wywoławczej 
UWAGI: Uchwała nr XI/116/15 Rady Gminy Suchy Las z 29.10.2015 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego działka położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – MW. 
 
LOKALIZACJA: Złotniki, gm. Suchy Las, obręb Złotniki, woj. wielkopolskie 
POWIERZCHNIA: działka nr 332/17 o pow. 0,1110 ha 
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO1P/00247060/5 
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak 



CENA WYWOŁAWCZA: 229.500,00 zł netto plus VAT 0 zł (stawka VAT zw.) 
WADIUM: 10% ceny wywoławczej 
UWAGI: Uchwała nr XI/116/15 Rady Gminy Suchy Las z 29.10.2015 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego działka położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – MW. 
 
LOKALIZACJA: Przybroda, gm. Rokietnica, obręb Przybroda, woj. wielkopolskie 
POWIERZCHNIA: działka nr 6/10 o pow. 0,1124 ha 
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO1P/00247060/5 
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak 
CENA WYWOŁAWCZA: 90.000,00 zł netto plus VAT 0 zł (stawka VAT zw.)        
WADIUM: 10% ceny wywoławczej  
UWAGI: Uchwała nr XI/72/2011 Rady Gminy Rokietnica z 27.06.2011 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego działka położona jest na terenie MN – P-01 MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
ciągłej lub rozproszonej. 
 
LOKALIZACJA: Przybroda, gm. Rokietnica, obręb Przybroda, woj. wielkopolskie 
POWIERZCHNIA: działka nr 6/11 o pow. 0,1129 ha 
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO1P/00247060/5 
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak 
CENA WYWOŁAWCZA: 90.000,00 zł netto plus VAT 0 zł (stawka VAT zw.)        
WADIUM: 10% ceny wywoławczej  
UWAGI: Uchwała nr XI/72/2011 Rady Gminy Rokietnica z 27.06.2011 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego działka położona jest na terenie MN – P-01 MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
ciągłej lub rozproszonej. 
 
LOKALIZACJA: Przybroda, gm. Rokietnica, obręb Przybroda, woj. wielkopolskie 
POWIERZCHNIA: działka nr 6/12 o pow. 0,1134 ha 
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO1P/00247060/5 
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak 
CENA WYWOŁAWCZA: 90.000,00 zł netto plus VAT 0 zł (stawka VAT zw.)        
WADIUM: 10% ceny wywoławczej  
UWAGI: Uchwała nr XI/72/2011 Rady Gminy Rokietnica z 27.06.2011 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego działka położona jest na terenie MN – P-01 MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
ciągłej lub rozproszonej. 
 
LOKALIZACJA: Przybroda, gm. Rokietnica, obręb Przybroda, woj. wielkopolskie 
POWIERZCHNIA: działka nr 6/19 o pow. 0,1048 ha 
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO1P/00247060/5 
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak 
CENA WYWOŁAWCZA: 82.000,00 zł netto plus VAT 0 zł (stawka VAT zw.)            
WADIUM: 10% ceny wywoławczej 
UWAGI: Uchwała nr XI/72/2011 Rady Gminy Rokietnica z 27.06.2011 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego działka położona jest na terenie MN – P-01 MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
ciągłej lub rozproszonej. 
 
LOKALIZACJA: Rakownia, gm. Murowana Goślina, obręb Rakownia, woj. wielkopolskie 
POWIERZCHNIA: działka nr 135/1 o pow. 0,1275 ha 
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO1P/00225877/5 
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak 
CENA WYWOŁAWCZA: 84.000,00 zł netto plus 23 % VAT, tj. 103.320,00 zł brutto       
WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto 
UWAGI: Uchwała nr 370/XL/2002 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z 03.06.2002 r. w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego działka oznaczona jest symbolem 5MR – teren zabudowy zagrodowej. 
 
LOKALIZACJA: Rakownia, gm. Murowana Goślina, obręb Rakownia, woj. wielkopolskie 
POWIERZCHNIA: działka nr 152/1 o pow. 0,1497 ha 
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO1P/00225877/5 
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak 
CENA WYWOŁAWCZA: 99.000,00 zł netto plus 23 % VAT, tj. 121.770,00 zł brutto      
WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto 
UWAGI: Uchwała nr 370/XL/2002 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z 03.06.2002 r. w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego działka oznaczona jest symbolem 18MJ - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
 
LOKALIZACJA: Rakownia, gm. Murowana Goślina, obręb Rakownia, woj. wielkopolskie 
POWIERZCHNIA: działka nr 152/4 o pow. 0,1356 ha 
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO1P/00225877/5 
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak 
CENA WYWOŁAWCZA: 90.000,00 zł netto plus 23 % VAT, tj. 110.700,00 zł brutto      
WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto 
UWAGI: Uchwała nr 370/XL/2002 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z 03.06.2002 r. w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego działka oznaczona jest symbolem 18MJ - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
 
LOKALIZACJA: Rakownia, gm. Murowana Goślina, obręb Rakownia, woj. wielkopolskie 
POWIERZCHNIA: działka nr 153/1 o pow. 0,1398 ha oraz udział w gruncie – działka nr 153/13 
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO1P/00225877/5 
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak 
CENA WYWOŁAWCZA: 90.000,00 zł netto plus 23 % VAT, tj. 110.700,00 zł brutto      
WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto 
UWAGI: Uchwała nr 370/XL/2002 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z 03.06.2002 r. w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego działka oznaczona jest symbolem 17MJ - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
Dostęp do drogi publicznej przez wewnętrzną działkę drogową nr 153/13 obręb Rakownia. 



LOKALIZACJA: Rakownia, gm. Murowana Goślina, obręb Rakownia, woj. wielkopolskie 
POWIERZCHNIA: działka nr 153/2 o pow. 0,1413 ha oraz udział w gruncie – działka nr 153/13 
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO1P/00225877/5 
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak 
CENA WYWOŁAWCZA: 91.000,00 zł netto plus 23 % VAT, tj. 111.930,00 zł brutto      
WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto 
UWAGI: Uchwała nr 370/XL/2002 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z 03.06.2002 r. w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego działka oznaczona jest symbolem 17MJ - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
Dostęp do drogi publicznej przez wewnętrzną działkę drogową nr 153/13 obręb Rakownia. 
 
LOKALIZACJA: Rakownia, gm. Murowana Goślina, obręb Rakownia, woj. wielkopolskie 
POWIERZCHNIA: działka nr 153/3 o pow. 0,1415 ha oraz udział w gruncie – działka nr 153/13 
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO1P/00225877/5 
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak 
CENA WYWOŁAWCZA: 91.000,00 zł netto plus 23 % VAT, tj. 111.930,00 zł brutto 
WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto 
UWAGI: Uchwała nr 370/XL/2002 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z 03.06.2002 r. w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego działka oznaczona jest symbolem 17MJ - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
Dostęp do drogi publicznej przez wewnętrzną działkę drogową nr 153/13 obręb Rakownia. 
 
LOKALIZACJA: Rakownia, gm. Murowana Goślina, obręb Rakownia, woj. wielkopolskie 
POWIERZCHNIA: działka nr 153/4 o pow. 0,1490 ha oraz udział w gruncie – działka nr 153/13 
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO1P/00225877/5 
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak 
CENA WYWOŁAWCZA: 96.000,00 zł netto plus 23 % VAT, tj. 118.080,00 zł brutto      
WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto 
UWAGI: Uchwała nr 370/XL/2002 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z 03.06.2002 r. w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego działka oznaczona jest symbolem 17MJ - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
Dostęp do drogi publicznej przez wewnętrzną działkę drogową nr 153/13 obręb Rakownia. 
 
LOKALIZACJA: Rakownia, gm. Murowana Goślina, obręb Rakownia, woj. wielkopolskie 
POWIERZCHNIA: działka nr 153/6 o pow. 0,1115 ha oraz udział w gruncie – działka nr 153/13 
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO1P/00225877/5 
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak 
CENA WYWOŁAWCZA: 73.000,00 zł netto plus 23 % VAT, tj. 89.790,00 zł brutto      
WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto 
UWAGI: Uchwała nr 370/XL/2002 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z 03.06.2002 r. w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego działka oznaczona jest symbolem 16MJ - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
Dostęp do drogi publicznej przez wewnętrzną działkę drogową nr 153/13 obręb Rakownia. 
 
LOKALIZACJA: Rakownia, gm. Murowana Goślina, obręb Rakownia, woj. wielkopolskie 
POWIERZCHNIA: działka nr 153/7 o pow. 0,1114 ha oraz udział w gruncie – działka nr 153/13 
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO1P/00225877/5 
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak 
CENA WYWOŁAWCZA: 73.000,00 zł netto plus 23 % VAT, tj. 89.790,00 zł brutto 
WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto 
UWAGI: Uchwała nr 370/XL/2002 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z 03.06.2002 r. w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego działka oznaczona jest symbolem 16MJ - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
Dostęp do drogi publicznej przez wewnętrzną działkę drogową nr 153/13 obręb Rakownia. 
 
LOKALIZACJA: Rakownia, gm. Murowana Goślina, obręb Rakownia, woj. wielkopolskie 
POWIERZCHNIA: działka nr 153/8 o pow. 0,1123 ha oraz udział w gruncie – działka nr 153/13 
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO1P/00225877/5 
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak 
CENA WYWOŁAWCZA: 74.000,00 zł netto plus 23 % VAT, tj. 91.020,00 zł brutto      
WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto 
UWAGI: Uchwała nr 370/XL/2002 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z 03.06.2002 r. w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego działka oznaczona jest symbolem 16MJ - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
Dostęp do drogi publicznej przez wewnętrzną działkę drogową nr 153/13 obręb Rakownia. 
 
LOKALIZACJA: Rakownia, gm. Murowana Goślina, obręb Rakownia, woj. wielkopolskie 
POWIERZCHNIA: działka nr 153/12 o pow. 0,0993 ha oraz udział w gruncie – działka nr 153/13 
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO1P/00225877/5 
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak 
CENA WYWOŁAWCZA: 66.000,00 zł netto plus 23 % VAT, tj. 81.180,00 zł brutto      
WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto 
UWAGI: Uchwała nr 370/XL/2002 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z 03.06.2002 r. w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego działka oznaczona jest symbolem 16MJ - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
Dostęp do drogi publicznej przez wewnętrzną działkę drogową nr 153/13 obręb Rakownia. 
 
LOKALIZACJA: Rakownia, gm. Murowana Goślina, obręb Rakownia, woj. wielkopolskie 
POWIERZCHNIA: działka nr 158/1 o pow. 0,1771 ha  
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO1P/00225877/5 
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak 
CENA WYWOŁAWCZA: 117.000,00 zł netto plus 23 % VAT, tj. 143.910,00 zł brutto      
WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto 
UWAGI: Uchwała nr 370/XL/2002 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z 03.06.2002 r. w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego działka oznaczona jest symbolem 12MJ - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
 



LOKALIZACJA: Rakownia, gm. Murowana Goślina, obręb Rakownia, woj. wielkopolskie 
POWIERZCHNIA: działka nr 158/2 o pow. 0,1922 ha  
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO1P/00225877/5 
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak 
CENA WYWOŁAWCZA: 127.000,00 zł netto plus 23 % VAT, tj. 156.210,00 zł brutto      
WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto 
UWAGI: Uchwała nr 370/XL/2002 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z 03.06.2002 r. w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego działka oznaczona jest  symbolem 12MJ - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
 
LOKALIZACJA: Rakownia, gm. Murowana Goślina, obręb Rakownia, woj. wielkopolskie 
POWIERZCHNIA: działka nr 158/4 o pow. 0,1611 ha  
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO1P/00225877/5 
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak 
CENA WYWOŁAWCZA: 107.000,00 zł netto plus 23 % VAT, tj. 131.610,00 zł brutto      
WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto 
UWAGI: Uchwała nr 370/XL/2002 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z 03.06.2002 r. w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego działka oznaczona jest symbolem 12MJ - zabudowa mieszkaniowa  jednorodzinna. 
 
LOKALIZACJA: Rakownia, gm. Murowana Goślina, obręb Rakownia, woj. wielkopolskie 
POWIERZCHNIA: działka nr 158/6 o pow. 0,1819 ha  
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO1P/00225877/5 
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak 
CENA WYWOŁAWCZA: 120.000,00 zł netto plus 23 % VAT, tj. 147.600,00 zł brutto      
WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto 
UWAGI: Uchwała nr 370/XL/2002 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z 03.06.2002 r. w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego działka oznaczona jest symbolem 12MJ - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
 
LOKALIZACJA: Rakownia, gm. Murowana Goślina, obręb Rakownia, woj. wielkopolskie 
POWIERZCHNIA: działka nr 158/8 o pow. 0,1377 ha  
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO1P/00225877/5 
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak 
CENA WYWOŁAWCZA: 91.000,00 zł netto plus 23 % VAT, tj. 111.930,00 zł brutto      
WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto 
UWAGI: Uchwała nr 370/XL/2002 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z 03.06.2002 r. w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego działka oznaczona jest symbolem 12MJ - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
 
LOKALIZACJA: Rakownia, gm. Murowana Goślina, obręb Rakownia, woj. wielkopolskie 
POWIERZCHNIA: działka nr 158/13 o pow. 0,1414 ha  
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO1P/00225877/5 
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak 
CENA WYWOŁAWCZA: 85.000,00 zł netto plus 23 % VAT, tj. 104.550,00 zł brutto      
WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto 
UWAGI: Uchwała nr 370/XL/2002 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z 03.06.2002 r. w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego działka oznaczona jest symbolem 10MJ - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
 
LOKALIZACJA: Gorzyń gm. Międzychód, obręb Gorzyń, woj. wielkopolskie 
POWIERZCHNIA: działka nr 173 o pow. 0,8842 ha 
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, PO2A/00039855/6 
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: umowa dzierżawy do 31.12.2020 r. z prawem pierwokupu dzierżawcy 
CENA WYWOŁAWCZA: 575.000,00 zł  netto plus 23 % VAT, tj. 707.250,00 zł brutto 
WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto 
UWAGI: Uchwałą nr V/38/2011 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19.01.2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód, obręb Gorzyń, działka położona jest na terenie zabudowy produkcji  
i przetwórstwa rolnego, baz i składów z dopuszczeniem produkcji zwierzęcej (2RPO). 
Kupujący bierze na siebie prawa i obowiązki wynikające z umowy dzierżawy do 31.12.2020  r. 
Prawo pierwokupu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz przyjmuje do wiadomości obostrzenia wynikające z ustawy Ustawa  
z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego w związku z nabyciem nieruchomości rolnej. 
 
LOKALIZACJA: Gorzyń gm. Międzychód, obręb Gorzyń, woj. wielkopolskie 
POWIERZCHNIA: działka nr 24/12 o pow. 13,0897 ha 
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, PO2A/00039855/6 
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI:  prawo pierwokupu dzierżawcy,  
CENA WYWOŁAWCZA: 4.000.000,00 zł  netto plus 23 % VAT, tj. 4.920.000,00 zł brutto 
WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto 
UWAGI: Uchwałą nr XXXIII/316/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 22.11.2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – strefa przemysłowa w rejonie drogi krajowej nr 24 w miejscowości Gorzyń. 
Działka 24/12 obręb Gorzyń – P/U – teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej. 
Prawo pierwokupu dzierżawcy, ponadto oferent przyjmuje do wiadomości obostrzenia wynikające z konieczności złożenia przez 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu wniosku w sprawie wyrażenia zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej 
(zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym - Dz. U. z 2005 r., Nr 164, poz. 1365 ze zm.), na sprzedaż 
nieruchomości, której wartość rynkowa przekracza równowartość w złotych – kwotę 2.000.000 PLN. 
 
LOKALIZACJA: Gorzyń gm. Międzychód, obręb Gorzyń, woj. wielkopolskie 
POWIERZCHNIA: działka nr 10/13 o pow. 0,3800 ha 
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, PO2A/00039855/6 
CENA WYWOŁAWCZA: 105.691,06 zł  netto plus 23 % VAT, tj. 130.000 zł brutto 
WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto 
UWAGI: Uchwałą nr V/38/2011 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19.01.2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód, obręb Gorzyń, działka położona jest na terenie zabudowy usługowej (5U) 
oraz tereny ogrodów działkowych – 1ZD. 
 



LOKALIZACJA: Gorzyń gm. Międzychód, obręb Gorzyń, woj. wielkopolskie 
POWIERZCHNIA: działka nr 4/43 o pow. 2,6282 ha 
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO2A/00039855/6 
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: prawo pierwokupu Lasów Państwowych. Część nieruchomości wpisana do gminnego rejestru 
zabytków, położona na obrzeżach części Obszaru Chronionego Krajobrazu „H” Międzychód, pełniącego funkcję ochronną dla 
Pszczewskiego Parku Krajobrazowego i 4 rezerwatów przyrody. Obszar specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000 „Puszcza Notecka”. 
CENA WYWOŁAWCZA: 195.000,00 zł netto plus VAT 0 zł (stawka VAT zw.) 
WADIUM: 10% ceny wywoławczej 
UWAGI: Uchwałą nr V/38/2011 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19.01.2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód, obręb Gorzyń, działka położona jest na terenie zabudowy produkcyjno-
technicznej (1P). 
 
LOKALIZACJA: Gorzycko Stare gm. Międzychód, obręb Gorzycko Stare, woj. wielkopolskie 
POWIERZCHNIA: działka nr 181/2 o pow. 0,0904 ha 
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO2A/00039855/6 
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak 
CENA WYWOŁAWCZA: 35.000,00 zł netto plus VAT 0 zł (stawka VAT zw.)  
WADIUM: 10% ceny wywoławczej 
UWAGI: Uchwałą nr LII/400/2010 Rady Międzychód z 21.04.2010 r. w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Międzychód, działka położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
 
LOKALIZACJA: Gorzycko Stare gm. Międzychód, obręb Gorzycko Stare, woj. wielkopolskie 
POWIERZCHNIA: działka nr 158 o pow. 0,0666 ha 
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO2A/00039855/6 
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak 
CENA WYWOŁAWCZA:  18.000,00 zł netto plus VAT 0 zł (stawka VAT zw.)  
WADIUM: 10% ceny wywoławczej 
UWAGI: Uchwałą nr LII/400/2010 Rady Międzychód z 21.04.2010 r. w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Międzychód, działka położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług 
towarzyszących - MN/U. 
 
LOKALIZACJA: Gorzycko Stare gm. Międzychód, obręb Gorzycko Stare, woj. wielkopolskie 
POWIERZCHNIA: działka nr 63/10 o pow. 0,0168 ha 
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO2A/00039855/6 
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak 
CENA WYWOŁAWCZA:  4.200,00 zł netto plus VAT 0 zł (stawka VAT zw.)  
WADIUM: 10% ceny wywoławczej 
UWAGI: Uchwałą nr LII/400/2010 Rady Międzychód z 21.04.2010 r. w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Międzychód, działka położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług 
towarzyszących (MN/U). 
 
LOKALIZACJA: Muchocin, gm. Międzychód, obręb Muchocin, woj. wielkopolskie 
POWIERZCHNIA: działki nr:  35, 36, 37, 41, 40/7, 63/4, 63/13 o łącznej pow. 43,5153 ha 
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO2A/00039855/6 
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: umowa dzierżawy z prawem pierwokupu dzierżawcy 
CENA WYWOŁAWCZA: 1.950.000,00 zł brutto ( w tym 14.492,30 zł VAT od dz. nr 37 i 41)     
WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto 
UWAGI: Nieruchomość rolna w części siedliskowej, zabudowana budynkami i budowlami do produkcji zwierzęcej.  
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – Uchwała nr LII/400/2010 Rady Miejskiej Międzychodu z 
dnia 21.04.2010 r. oraz Uchwała nr LXIII/534/2014 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29.10.2014 r., działki położone są na terenie: 
 dz. nr 35 – częściowo tereny rolne, łąki i pastwiska, częściowo tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług 

towarzyszących, 
 dz. nr 36 – częściowo tereny rolne, łąki i pastwiska, częściowo planowane tereny  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 

usług towarzyszących, częściowo tereny obsługi w gospodarstwach rolnych RPO - hodowlanych, 
 dz. nr 37 – częściowo tereny rolne, łąki i pastwiska, częściowo tereny obsługi w gospodarstwach rolnych RPO - hodowlanych, 
 dz. nr 41 – częściowo tereny rolne, łąki i pastwiska (obszar 100 m od linii brzegowej wód powierzchniowych), częściowo las, 

częściowo tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej, 
 dz. nr 40/7 – częściowo tereny rolne, łąki i pastwiska (obszar 100 m od linii brzegowej wód powierzchniowych), częściowo las, 

częściowo tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej, 
 dz. nr 63/4 – tereny rolne, łąki i pastwiska, 
 dz. nr 63/13 – częściowo tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej i usługowej, częściowo tereny zabudowy usługowe j- UO usług 

oświaty. 
Prawo pierwokupu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz kupujący przyjmuje do wiadomości obostrzenia wynikające z ustawy 
Ustawa z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego w związku z nabyciem nieruchomości rolnej. 
 
LOKALIZACJA: Potasze, ulica Sosnowa 1/3, gm. Czerwonak, obręb Owińska, woj. wielkopolskie 
POWIERZCHNIA: lokal mieszkalny o pow. 72,60 m2 wraz z pomieszczeniem gospodarczym o pow. 47,20 m2, działka nr 697/2 – udział 
1198/5507 części, 
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności lokalu mieszkalnego i pomieszczenia gospodarczego, udział w prawie użytkowania 
wieczystego gruntu, KW PO1P/00213791/1 
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak 
CENA WYWOŁAWCZA:  103.000,00 zł netto plus VAT 0 zł (stawka VAT zw.)   

WADIUM: 10% ceny wywoławczej 
UWAGI: Lokal mieszkalny znajduje się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na piętrze budynku, pomieszczenie gospodarcze 
usytuowane jest w dawnej drewnianej stodole. 
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowa nieruchomość, położona jest na terenie 
zabudowy mieszkaniowej. Dostęp do drogi publicznej poprzez ustanowienie służebności drogowej. 
 



 
Przetarg odbędzie się 14 grudnia 2017 roku o godz. 12.30 w siedzibie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Wojska 
Polskiego 28, III piętro, pok. 304. Pisemne oferty zawierające oznaczenie oferenta oraz oferowaną cenę wraz z dowodem wpłaty 
wadium, oświadczeniem oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń, składać należy w siedzibie 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, przy ul. Wojska Polskiego 28 w Poznaniu, III piętro, pok. 304 do dnia 13 grudnia 2017 roku do 
godz. 14.00, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: oferta na przetarg wraz z oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy przetarg. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie przez uczestnika przetargu wadium, najpóźniej do 13 grudnia 2017 roku  
na konto Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w Banku Zachodnim WBK S.A. VI O/Poznań,  

nr rachunku: 29 1090 1362 0000 0000 3601 7894.  

Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania na rachunku bankowym Uczelni.  

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. W pozostałych przypadkach wadium 
zwraca się w ciągu 5 dni po odwołaniu lub zamknięciu przetargu na konto wskazane przez oferenta. 

Termin uiszczenia ceny nabycia pomniejszonej o wpłacone wadium upływa najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy 
przenoszącej prawo własności. Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał zobowiązany jest do zawarcia umowy przedwstępnej 
sprzedaży w terminie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, pod rygorem utraty kwoty wpłaconej tytułem wadium i utraty prawa 
do zawarcia umowy sprzedaży. W sytuacji przedłużającej się procedury spełnienia niezbędnych przesłanek do zawarcia umowy 
notarialnej w/w termin może zostać odpowiednio przedłużony. 

W przypadku, gdy uczestnik, który przetarg wygrał, a uchyli się następnie od zawarcia umowy, wpłacone przez niego wadium nie 
zostanie zwrócone.  

Na nabywcy ciąży obowiązek pokrycia wszelkich podatków, opłat, kosztów aktów notarialnych i wieczystoksięgowych, dotyczących 
transakcji kupna.  

Sprzedaż nieruchomości, których wartość rynkowa przekracza równowartość w złotych kwoty 2.000.000 PLN, uwarunkowana jest 
uzyskaniem zgody Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (zgodnie ze Statutem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu) 
oraz zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym - Dz. U. z 2005 r., Nr 164, poz. 1365 ze zm.). 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zastrzega sobie prawo: 

- wyboru kancelarii notarialnej, celem obsługi transakcji sprzedaży, 

- odstąpienia lub zamknięcia  przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz bez podania przyczyny,  

- swobodnego wyboru oferty, w przypadku gdy uczestnicy przetargu zaoferowali taką samą cenę. 

Szczegółowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu uzyskać można pod adresem: 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, IV piętro pok. 409, e-mail: natasza.siepak@up.poznan.pl  
lub telefonicznie pod nr (61) 846 61 52. 

 
 


