
Załącznik nr 1 

Opis lokalu nr 9: 

Lokal mieszkalny położony jest w Poznaniu przy ul. Kolejowej 40, na II piętrze kamienicy. 

Powierzchnia użytkowa lokalu to 106,67 m2. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 4,84 m2. 

Lokal ten składa się z czterech pokoi: nr 1 (22,21 m2), nr 2 (24,23 m2), nr 3 (24,25 m2), nr 4 (8,45 m2);  

łazienki z wc (6,09 m2); kuchni (11,73 m2); korytarza (8,51 m2) oraz skrytki (1,20 m2). Mieszkanie 

posiada okna od strony ul. Kolejowej i od podwórza. Sprzedaż lokalu nastąpi wraz z udziałem 

wynoszącym 11151/390850 we współwłasności gruntowej nieruchomości oraz w częściach 

wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych 

lokali. Lokal do remontu.   

Opis budynku:  

Budynek położony jest przy ul. Karwowskiego 2, 4, 6, 8 /Kolejowa 40. Jest to wolnostojąca kamienica                   

z 1906 roku posiadająca 5 nadziemnych kondygnacji, całkowicie podpiwniczona. W budynku 

znajduje się 46 lokali mieszkalnych. Powierzchnia zabudowy wynosi 1.128,29 m2, pow. użytkowa 

3.467,5 m2, kubatura 21.115 m3. Nieruchomość posiada następujące uzbrojenie w sieci: energetyczną, 

wodną, kanalizacyjną i deszczową, gazową oraz telefoniczną, jak również jest podłączona do miejskiej 

sieci cieplnej. 

Opis nieruchomości: 

W najblizszym sąsiedztwie nieruchomości znajdują się budynki mieszkalne, jak również budynki 

mieszkalne z częścią usługową. W pobliżu znajdują się liczne punkty usługowe, handlowe oraz 

placówki oświatowe i administracyjne. Teren nieruchomości posiada pełne uzbrojenie.  

Informacje dodatkowe: 

W budynku istnieje wspólnota mieszkaniowa. Administratorem nieruchomości jest firma  

“FRIGG Zarządzanie Nieruchomościami”, z siedzibą przy ul. Emilii Sczanieckiej 8E/17, 60-216 

Poznań. Księga wieczysta nieruchomości nr PO1P/00220770/0, nie wykazuje żadnych obciążeń. 

Prezydent Miasta Poznania wydał zaświadczenie znak pisma UA.VII.A08/73501-1206.1/08 z dnia 27 

października 2008 r., stwierdzające, iż przedmiotowy lokal jest samodzielnym lokalem mieszkalnym 

w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r., o własności lokali (Dz. U. 2015 r., poz. 

1892, tekst jednolity).   

Lokal posiada świadectwo charakterystyki energetycznej ważne do dnia 02.05.2028 r. 


