
Nieruchomość do sprzedaży

Krzesk Królowa Niwa 20



Przedmiot sprzedaPrzedmiot sprzeda żży:y:

Miejscowość Krzesk Królowa Niwa, woj. mazowieckie

Powiat siedlecki

Adres Krzesk Królowa Niwa 20

Działka ewidencyjna Działka nr 1273 z obrębu nr 18 – KRZESK-KRÓLOWA NIWA o 
powierzchni 1.300 m²

zabudowana budynkiem murowanym o pow. użytkowej 88,92 m2 oraz 
garażem blaszanym (nietrwale związanym z gruntem) o pow. 
użytkowej 32 m2 

Księga wieczysta Sąd Rejonowy w Siedlcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi 
księgę wieczystą KW Nr SI1S/00013907/2



Cena sprzeda ży:
114.000,00 zł netto
sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT

Przewidywany termin przetargu:
grudzie ń 2014 r.



Ogólny opis nieruchomo ściOgólny opis nieruchomo ści ::
Przedmiotem sprzeda ży jest nieruchomo ść gruntowa o pow. 1.300 m² w 

użytkowaniu wieczystym Poczty Polskiej S.A. do dnia 0 5.12.2089 r., zabudowana 

budynkiem wolnostoj ącym, murowanym, parterowym z cz ęściowym 

podpiwniczeniem o powierzchni u żytkowej 88,92 m² oraz blaszanym gara żem o 

pow. u żytkowej 32 m² nietrwale zwi ązanym z gruntem – stanowi ącymi odr ębne od 

gruntu przedmioty własno ści Poczty Polskiej S.A. 

Nieruchomo ść poło żona jest w miejscowo ści Krzesk Królowa Niwa, powiat 

siedlecki, województwo mazowieckie . 

Zgodnie z Wypisem ze Studium Uwarunkowa ń i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Zbuczyn Poduchowny, działka nr  ewid. 1273 poło żona jest 

w terenie zabudowy zagrodowej i mieszanej.



Budynek:

Budynek wolnostoj ący, murowany, parterowy z cz ęściowym podpiwniczeniem o 

powierzchni u żytkowej 88,92 m², wykonany w technologii tradycyjne j. Budynek 

znajduje si ę w słabym stanie technicznym. 

Nieruchomo ść wyposa żona jest w sie ć wodoci ągow ą – zasilan ą z wodoci ągu 

wiejskiego, kanalizacyjn ą (własne szambo), elektryczn ą, telefoniczn ą, c.o z własnej 

kotłowni. 

Wzdłu ż nieruchomo ści uło żony jest chodnik dla pieszych. 



DostDost ęępnopno śćść komunikacyjnakomunikacyjna

Krzesk Królowa Niwa to nieruchomo ść poło żona przy trasie krajowej Nr 2 

biegn ącej do przej ścia granicznego w Terespolu.  Skomunikowanie z wi ększymi 

ośrodkami miejskimi jest zapewnione przez komunikacj ę PKS oraz BUS.







Otoczenie:Otoczenie:

Najbli ższe otoczenie nieruchomo ści stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

pochodz ąca z ró żnych okresów. W miejscowo ści wyst ępuje lokalny o środek 

handlowo – usługowy: usługi transportowe, budowlane,  ślusarskie, mechanika

samochodowa oraz liczne miejsca noclegowe. 

W Krzesku funkcjonuje zespół szkół (szkoła podstawo wa oraz gimnazjum) oraz 

Ochotnicza Stra ż Pożarna. 

W gminie Zbuczyn pr ężnie działa Gminny O środek Kultury. Rokrocznie w sierpniu, 

pod patronatem wójta Gminy Zbuczyn, w Krzesku odbyw ają się dożynki.



Zabytki 

Wiatrak ko źlak

Kościół Marki Boskiej Cz ęstochowskiej

Zabytkowy zespół dworski



Dane kontaktoweDane kontaktowe

POCZTA POLSKA S.A. 
z siedzib ą w Warszawie 00-940 Warszawa ul. Stawki 2

Prowadz ący przetarg: 
Poczta Polska S.A. 

Pion Infrastruktury w Warszawie ul. Ratuszowa 7/9; 03-450 Warszawa

Bli ższe informacje mo żna uzyska ć w siedzibie 
Pion Infrastruktury Wydział Obrotu Nieruchomościami i Regulacji Stanów Prawnych  
ul. Ratuszowa 7/9 w Warszawie pok. 207, 

tel. 22 618 42 22 wew. 143 lub 144, www.poczta-polska.pl/nieruchomosci

Nieruchomo ść można ogl ądać po uprzednim uzgodnieniu z:
Administratorem tel. 25 644-44-72, kom. 502 019 397



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 taki, w jakim nieruchomość znajduje się w dacie oględzin sprzedaży.

Zastrzeżenie:


