
Pecna, ul. Główna 50
Nieruchomość lokalowa na sprzedaż

____________________________________________ 



Miejscowość Pecna

Ulica Głowna 50

Powiat/Gmina poznański/ gm. Mosina

Działka ewidencyjna

Działki o numerach 139/3, 139/4, 139/5, 139/6 (przed podziałem działka nr 139/2) – o łącznej 

powierzchni 0,6623 ha - udział związany z własnością lokalu w częściach wspólnych (w tym 

gruncie) wynosi 1348/19745

Powierzchnia użytkowa 134,80 m²

Księga wieczysta

Dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Śremie – IV Wydziale 

Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta nr PO1M/00025477/6.

Dla nieruchomości lokalowej prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Śremie – IV Wydziale 

Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta nr PO1M/00031233/9.

Stan prawny lokalu

Prawo własności lokalu. Ponadto z lokalem związany jest udział równy 1348/19745 w gruncie 

oraz w częściach budynku i urządzeniach nie służących do wyłącznego użytku właścicieli 

poszczególnych lokali

PODSTAWOWE INFORMACJE



PODSTAWOWE INFORMACJE

 Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności lokalu nr 1A, zlokalizowanego na parterze budynku usługowego wielolokalowego,

dwukondygnacyjnego, położonego w miejscowości Pecna, ul. Główna 50, gmina Mosina, powiat poznański, województwo wielkopolskie.

Budynek, w którym znajduje się wyceniany lokal użytkowy usytuowany jest na działkach o łącznej powierzchni 0,6623 ha, dla których

prowadzona jest księga wieczysta nr PO1M/00025477/6.

Z lokalem związany jest udział równy 1348/19745 w gruncie oraz w częściach budynku i urządzeniach nie służących do wyłącznego

użytku właścicieli poszczególnych lokali.

 Dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Śremie – IV Wydziale Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta

nr PO1M/00025477/6.

Dla nieruchomości lokalowej prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Śremie – IV Wydziale Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta

nr PO1M/00031233/9.

 Działki, na których posadowiony jest budynek usługowy, w którym został wyodrębniony lokal Poczty Polskiej, posiadają kształt

nieregularny, prostokątny. Są uzbrojone w sieci: wodociągową, kanalizacyjną, energetyczną. Działki nie są ogrodzone. Obsługa

komunikacyjna nieruchomości – z drogi o nawierzchni asfaltowej (dobry stan techniczny). Bezpośrednio do lokalu prowadzi droga

gruntowa.

 W najbliższym sąsiedztwie znajdują się budynki mieszkalne, tereny niezabudowane, park oraz ogólnodostępny plac zabaw

 Na dzień dzisiejszy, część lokalu o powierzchni 71,46 m2 (tworząca funkcjonalnie niezależną całość) wynajmowana jest kontrahentowi

na podstawie umowy najmu, zawartej dnia 15.02.2019 r., na czas nieoznaczony. Zapisy umowy, będą wiązać nowego nabywcę lokalu,

wyłonionego w drodze przetargu.



DANE TECHNICZNE

Budynek dwukondygnacyjny, wybudowany w technologii tradycyjnej. Ściany budynku murowane z pustaków ceramicznych i cegły piaskowcowo-

wapiennej typu Silka. Budynek częściowo otynkowany (front od ul. Głównej). Stropodach pokryty papą. Stropy miedzy kondygnacyjne żelbetowe.

W budynku znajduje się siedziba OSP, apteka, przychodnia lekarska, gabinet stomatologiczny, zakład krawiecki

Lokal stanowiący własność Poczty Polskiej S.A., o powierzchni 134,80 m2, składa się z 20 pomieszczeń użytkowych, z czego 15 wykorzystywanych

jest jako apteka. Część lokalu o powierzchni 71,46 m2, jest wynajęta na podstawie umowy najmu, która zawarta została na czas nieoznaczony.

Pozostała część lokalu - nieobjęta umową - stanowi pustostan. Z lokalem związane jest udział w wysokości 1348/19745 w prawie własności gruntu

oraz w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali. Ściany wewnętrzne –

tynk mozaikowy oraz powłoka malarska - farba emulsyjna. W sanitariatach i zapleczach obłożone glazurą. Posadzki – wylewki betonowe z okładziną

wykonaną w części z płytek gresowych, w części płytek ceramicznych oraz linoleum. Stolarka okienna: okna drewniane, kratowanie w oknach.

Parapety wewnętrzne – laminat. Stolarka drzwiowa: drewniana (zewnętrzna), płytowa pełna, częściowo przeszklona (wewnętrzna). Sufit w części

sprzedażowej apteki ozdobny zabudową z płyt G-K.

Lokal wyposażono w następujące instalacje:

- instalacja elektryczna

- instalacja wodociągowa

- instalacja kanalizacyjna

- ogrzewania

-Alarmowa

Budynek nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej.



WYRYS Z MAPY EWIDENCYJNEJ

Część budynku znajduje się poza

nieruchomością gruntową (przekroczenie granicy

z działką 139/1).



PRZEZNACZENIE PLANISTYCZNE

 Nieruchomość gruntowa, na której znajduje się budynek biurowy usytuowana jest na obszarze objętym postanowieniami 
Uchwały Rady Miejskiej w Mosinie nr XXV/173/12 z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części wsi Pecna. Zgodnie z zapisem w ww. Uchwale, przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest 
w części pod tereny zabudowy usługowej (ozn. 4U), w części pod teren drogi publicznej klasy zbiorczej oznaczony symbolem 
KD-Z i w części pod teren drogi publicznej klasy lokalnej, oznaczony symbolem 3KD-L i 4KD-L.

 Ponadto, zgodnie z treścią pisma z dnia 5 lipca 2018 r., dla działek nr 139/3, 139/4, 139/5 i 139/6 obręb Pecna Burmistrz 
Gminy Mosina nie wydał decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji ustalających lokalizacje inwestycji celu publicznego.

 Dla przedmiotowej nieruchomości nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy.



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

 Nieruchomość lokalowa będąca przedmiotem wyceny, położona jest 

w miejscowości Pecna, w gminie Mosina, w powiecie poznańskim, w 

województwie wielkopolskim. Mosina to gmina miejsko – wiejska, 

leżąca w środkowej części województwa wielkopolskiego, około 18 km 

od Poznania. Na terenie gminy przeważa rolnictwo. 49 % powierzchni 

gminy zajmują grunty rolne, 37,5 % - lasy, tereny zurbanizowane –

ok 11%. Miasto jest ważnym węzłem komunikacyjnym, który łączy 

Poznań,  z południową częścią województwa. Przez Mosinę przechodzi 

jedna z najstarszych linii kolejowych Poznań – Wrocław

 Pecna jest jednym z 21 sołectw gminy Mosina.

 Pawłowice leżą na drodze przejazdu autobusów kursujących na linii

Leszno – Gostyń. We wsi znajdują się trzy przystanki autobusowe.

W najbliższym sąsiedztwie znajdują się budynki mieszkalne,

tereny niezabudowane, park oraz ogólnodostępny plac zabaw.

Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą utwardzoną –

ul. Główna, dojazd bezpośredni do lokalu drogą gruntową –

ul. Strażacką



RZUT I  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

WEJŚCIE DO BUDYNKU



Kontakt:

Wydział Zarządzania Nieruchomościami

ul. Głogowska 17, 60-943 Poznań, pokój 126

tel.  61 886 56 21 

www.nieruchomosci.poczta-polska.pl

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.


