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Miejscowość Gościejewo

Ulica, nr budynku 80C

Opis nieruchomości Nieruchomość zabudowana budynkiem biurowym.

Powierzchni użytkowa 123,23 m²

Działka ewidencyjna Działka ewidencyjna o numerze 404 z obrębu Gościejewo o powierzchni 700 m²

PODSTAWOWE INFORMACJE

Działka ewidencyjna Działka ewidencyjna o numerze 404 z obrębu Gościejewo o powierzchni 700 m²

Księga wieczysta
Księga wieczysta nr PO1O/00024588/2, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Obornikach, IV 
Wydział Ksiąg Wieczystych

Stan prawny budynku Własność

Stan prawny gruntu Użytkowanie wieczyste



PODSTAWOWE INFORMACJE

•Działka 404 o pow. 0,0700 ha jest zabudowana wolnostojącym murowanym budynkiem biurowym. Budynek to obiekt parterowy,

niepodpiwniczony, w zabudowie zwartej, o powierzchni użytkowej 123,23 m2. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej.

Ściany nośne murowane z betonu komórkowego. Fundamenty betonowe, kamienne. Budynek z dachem płaskim z płyty korytowej kryty

papą asfaltową. Stropy żelbetowe, schody betonowe. Stolarka iślusarka okienna i drzwiowa drewniana. Elewacja: tynk cementowo –

wapienny, nakrapiany. Budynek wyposażony w następujące instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, centralne ogrzewanie

(brak pieca akumulacyjnego). Budynek w zadowalającym stanie technicznym. W budynku widoczne są znaczne ślady zużycia

technicznego i funkcjonalnego podstawowych elementów wykończeniowych. Do dalszego optymalnego użytkowania niezbędne może

okazać się dokonanieremontu i modernizacji. W niektórych pomieszczeniachwidoczne są zacieki na suficie i na ścianach,śladyokazać się dokonanieremontu i modernizacji. W niektórych pomieszczeniachwidoczne są zacieki na suficie i na ścianach,ślady

zawilgocenia, pęknięcia ścian. Elementy wykończenia wnętrz o znacznym zużyciu funkcjonalnym.

Program funkcjonalno-użytkowy budynku: wiatrołap, korytarz, biura, sala obsługowa (główna), pomieszczeniatechniczne, wc/łazienki.

Dojście do budynku utwardzone jest płytkami chodnikowymi.

Bezpośredni dostęp do działki dogodny – odbywa się drogą utwardzoną o nawierzchni asfaltowej. Bezpośrednie otoczenie stanowi

budynek użyteczności publicznej – sala wiejska wraz z rekreacyjno-sportowym terenem przyległym (boisko do gry w siatkówkę i piłkę

nożną) oraz remiza OSP Gościejewo i obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Pośrednie otoczenie nieruchomości to zabudowa

mieszkaniowa jednorodzinna oraz punkty usługowe. W pobliżu (odległość ok. 200 m) przebiega droga krajowa nr 11. Przedmiotowa

nieruchomość posiada dostęp do sieci uzbrojenia terenu (w drodze): elektroenergetycznej, wodociągowej, gazowej, brak kanalizacji –

zbiornik bezodpływowy (szambo). Zbiornik bezodpływowy znajduje się poza nieruchomością i obsługuje również nieruchomość należącą

do Gminy Rogoźno. Po nabyciu nieruchomości zachodzi konieczność ustalenia wspólnie z Gminą sposobu rozliczania wywozu

nieczystości płynnych.



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI I 

DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA

Nieruchomość graniczy:

�od strony południowej z zabudową mieszkaniową,

�od strony północnej z drogą i terenem rolniczym,

�od strony zachodniej z świetlicą wiejską,

� od strony wschodniej z drogą asfaltową, remizą OSP

Wieś Gościejewo to wieś sołecka zamieszkiwana przez ok. 700 

osób. Gościejewo oddalone jest o ok. 5 km od miejscowości 

gminnej Rogoźno oraz o ok. 20 km od miasta powiatowego 

Oborniki Wielkopolskie. Przeznaczona do sprzedaży 

nieruchomość jest położona w kierunku północno – zachodnim 

od centrum miejscowości Rogoźno. W miejscowości znajduje 

się gimnazjum, szkoła podstawowa, filia Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Rogoźnie, kościół, sklepy wielobranżowe. 

Położenie Koźmińca w województwie wielkopolskim,
źródło: http://www.poznan.uw.gov.pl/sites/default/files/obrazki/mapa_powiaty.jpg



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

Położenie Nieruchomości : żródło Geoportal



Teren na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego Gminy. Natomiast w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rogożno
zatwierdzonym Uchwałą nr XXIV/165/2008 z dnia 30.04.2008, ze zmianą z dnia 25.11.2009 r. uchwała Nr XLVI/324/2009 r.,
przedmiotowa działka objęta jest:
• Obszarem o symbolu MU „tereny o wiodącej funkcji mieszkaniowo-usługowej” jako kierunek zagospodarowania 
przestrzennego,
• Obszarem – tereny usług jako użytkowani terenu.

PRZEZNACZENIE PLANISTYCZNE

INFORMACJE DODATKOWE

Na nieruchomości istnieje czynna infrastruktura Orange – szafa kablowa i studnia podszafkowa, punkt dostępowy, kanalizacja
teletechniczna, studnia kablowa. Przebieg infrastruktury przedstawionyzostał na załączonej mapie. Nabywca nieruchomości w
celu uregulowania powyższej kwestii może się w tej sprawie do Orange Polska.



INFRASTRUKTURA ORANGE NA NIERUCHOMOŚCI



ROZKŁAD POMIESZCZEŃ W BUDYNKU



Kontakt:

Niniejsza broszura została sporządzona i udostępniona jedynie w celu ogólno informacyjnym i nie stanowi ze strony

Poczty Polskiej S.A. 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 własną rękę przeprowadzić odpowiednie badania, zlecić dodatkowe ekspertyzy lub zaakceptować stan

nieruchomości jako stan taki, w jakim nieruchomość znajduje się w dacie oględzin/sprzedaży.

Wydział Zarządzania Nieruchomościami
ul. Głogowska 17, 60-943 Poznań, pokój 126
tel.  61 886 56 21 
www.nieruchomosci.poczta-polska.pl


