
Nieruchomość do sprzedania

Izbicko ul. Gogolińska 6



Przedmiot sprzedażyPrzedmiot sprzedaży

Lokal użytkowy nr 2 o powierzchni użytkowej 74,23m2 zlokalizowany na

parterze budynku biurowego. Z lokalem związany jest udział wynoszący

5625/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo

użytkowania wieczystego działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem

986 obszaru 1.243m2 oraz części budynku i urządzeń, które nie służą

wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Sprzedaż lokalu użytkowego nastąpi z najmem zwrotnym, gdzie Poczta

Polska S.A. zostanie najemcą pomieszczeń w budynku biurowym

o powierzchni użytkowej 36,08m2

Przewidywana cena sprzedaży netto: 107 000,00 zł
Sprzedaż zwolniona z podatku VAT 



Przedmiot sprzedaży:Przedmiot sprzedaży:

Miejscowość: Izbicko ul. Gogolińska 6     

Powiat/Gmina strzelecki/Izbicko

Powierzchnia lokal użytkowy :  74,23m2

użytkowa lokalu pomieszczenia przynależne:  3,63m2 w budynku 

biurowym i  17,78m2 w budynku niemieszkalnymbiurowym i  17,78m2 w budynku niemieszkalnym

Działka ewidencyjna udział wynoszący 5625/10000 części w działce 

nr 986 obszaru 1 243m2

Księga wieczysta Dla lokalu nie jest prowadzona Księga Wieczysta



Lokalizacja na mapieLokalizacja na mapie



Opis lokaluOpis lokalu

Lokal użytkowy nr 2 usytuowany jest na parterze budynku biurowego. Lokal

użytkowy składa się z 11 pomieszczeń (przedsionek, pomieszczenia

użytkowe x2, magazyn x2, holl, pomieszczenie socjalne, korytarz,

umywalnia, wc, prysznic). Pomieszczenia przynależne do lokalu

to pomieszczenie piwnicy o pow. użytkowej 3,63m2 w budynku biurowym,

pomieszczenie garażowe o pow. użytkowej 12,15m2 oraz pomieszczenie

gospodarcze o pow. użytkowej 5,63m2 w innym budynku niemieszkalnym.

Układ pomieszczeń w lokalu korzystny. Lokal wyposażony w instalację

elektryczną, wodno–kanalizacyjną, teletechniczną, grzewczą. Budynki

ogrzewane z kotłowni własnej – olejowej.



Lokalizacja i sąsiedztwo

Budynek w którym zlokalizowany jest lokal to budynek biurowy wolnostojący

jednokondygnacyjny, częściowo podpiwniczony z poddaszem użytkowym

o pow. użytkowej 193,53m2. Zgodnie z zaświadczeniem o samodzielności lokali

w budynku biurowym zostały wyodrębnione dwa lokale: mieszkalny

i użytkowy.i użytkowy.

Budynek w którym zlokalizowany jest lokal położony jest w strefie centralnej

wsi Izbicko. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa

mieszkaniowa jednorodzinna i grunty orne.



Dane kontaktowe:Dane kontaktowe:

W sprawie informacji szczegółowych:  

Wojtyna Urszula tel.: 32 2532349

email: Urszula.Wojtyna@katowice.poczta-polska.pl

Władysław Masiarz tel.: 77 4022822; 502013634

Email: Wladyslaw.Masiarz@katowice.poczta-polska.plEmail: Wladyslaw.Masiarz@katowice.poczta-polska.pl

W sprawie ustalenia terminu oględzin:

Władysław Masiarz tel.: 77 4022822; 502013634

Krystyna Antczak tel.: 77 4022856



ZastrzeżenieZastrzeżenie

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 czegoposzczególnych 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.


