
Nieruchomość do sprzedania

Popów ul. W.S. Reymonta 119



Przedmiot sprzedażyPrzedmiot sprzedaży

Prawo użytkowania wieczystego zabudowanej działki oznaczonej w ewidencji

gruntów numerem 114/4 o powierzchni 510 m2 wraz z posadowionymi na niej,

stanowiącymi odrębną nieruchomość, budynkiem niemieszkalnym o powierzchni

użytkowej 155,00m2

Sprzedaż nieruchomości nastąpi z najmem zwrotnym gdzie Poczta Polska S.A. 

zostanie najemcą pomieszczeń o powierzchni użytkowej 47,72m2zostanie najemcą pomieszczeń o powierzchni użytkowej 47,72m

Przewidywana cena sprzedaży : 178 000,00 zł
Sprzedaż  zwolniona z podatku VAT

Przewidywany termin przetargu: wrzesień  2014 r. 



Przedmiot sprzedaży:Przedmiot sprzedaży:

Miejscowość: Popów     

Powiat/Gmina kłobucki/Popów

Ulica, nr budynku ul. W.S. Reymonta 119

Działka ewidencyjna nr 114/4 obszaru 510m2

Księga wieczysta KW nr CZ2C/00000690/2

prowadzona przez Sąd Rejonowy 

w Częstochowie X Zamiejscowy Wydział 

Ksiąg Wieczystych w Kłobucku  



Lokalizacja na mapieLokalizacja na mapie



GruntGrunt

Działka o pow. 510m2 posiada kształt nieregularny zbliżony do

trapeza z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej.

Nieruchomość ma dostęp do infrastruktury technicznej

– energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna.

Przedmiotowy obszar nie podlega ustaleniom obowiązującegoPrzedmiotowy obszar nie podlega ustaleniom obowiązującego

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według

zapisów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

nieruchomość położona jest w strefie mieszkalnictwa.



ZabudowaniaZabudowania
Nieruchomość zabudowana budynkiem niemieszkalnym

o powierzchni użytkowej 155,00m2. Budynek niemieszkalny

to budynek wolnostojący dwukondygnacyjny, częściowo

podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej.

Dach dwuspadowy konstrukcji drewnianej, kryty blachą. Wejście

do budynku przez zadaszoną werandę. Pomieszczenia piwniczne

to komunikacja i kotłownia. Parter: komunikacja, cztery pokoje,to komunikacja i kotłownia. Parter: komunikacja, cztery pokoje,

węzeł socjalno-sanitarny, schody na piętro. Piętro: komunikacja,

dwa pokoje, łazienka.

Budynek wyposażony w instalacje: wodociągowa-kanalizacyjna,

elektryczna, centralnego ogrzewania (lokalna z pieca opalanego

olejem) ścieki odprowadzane do szamba.



Lokalizacja i sąsiedztwo

Nieruchomość znajduje się w otoczeniu działek zabudowanych

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz budynkami

gospodarczymi. W sąsiedztwie położone są także obiekty

handlowe oraz działki niezabudowane.handlowe oraz działki niezabudowane.

Nieruchomość ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej.



Dane kontaktowe:Dane kontaktowe:

W sprawie informacji szczegółowych:  

Wojtyna Urszula tel.: 32 2532349

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

Krystyna Kaźmierczak  tel.: 34 3770437 ; 502013567

Email:  Krystyna.Kazmierczak@katowice.poczta-polska.plEmail:  Krystyna.Kazmierczak@katowice.poczta-polska.pl

W sprawie ustalenia terminu oględzin:

Krystyna Kaźmierczak tel.: 34 3770437 ; 502013567

Wiesław Kmiecik tel.: 34 3770447



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 czego nabywcaposzczególnych 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.


