
PRZEWORSK u l .  Lubomir sk ich  16



Przedmiot sprzedaży:

prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 443/2,

obszaru 790 m2, położonej w miejscowości Przeworsk przy ul. Lubomirskich 16, gminie Przeworsk, powiecie

przeworskim, województwie podkarpackim, wraz z posadowionymi na niej, stanowiącymi odrębną

nieruchomośd budynkami i budowlami: budynkiem urzędu pocztowo-telekomunikacyjnego z garażem

o łącznej powierzchni użytkowej 399,00 m² oraz wiatą blaszaną i urządzeniami: ogrodzeniem trwałym,

drogami dojazdowymi, podwórzem utwardzonym, objętej księgą wieczystą Nr PR1R/00009789/8 prowadzoną

przez Sąd Rejonowy w Jarosławiu XIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Przeworsku.





Przedmiot sprzedaży:
Miejscowośd: Przeworsk, gmina Przeworsk, pow. przeworski, woj. podkarpackie

___________________________________________________________________________________________________

Ulica, nr budynku: Lubomirskich 16

___________________________________________________________________________________________________

Powierzchnia użytkowa budynku: 399,0 m2

___________________________________________________________________________________________________

Działka ewidencyjna: numer 443/2 obszaru 790 m2

___________________________________________________________________________________________________

Księga wieczysta: Nr PR1R/00009789/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Jarosławiu XIII

Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Przeworsku

___________________________________________________________________________________________________

Właściciel: Skarb Paostwa

Użytkownik wieczysty: Poczta Polska Spółka Akcyjna Warszawa

___________________________________________________________________________________________________

Stan prawny: prawo użytkowania wieczystego do dnia 05.12.2089r.

___________________________________________________________________________________________________

Wpisy w dziale III i IV: brak wpisu

______________________________________________________________________________________________________



Przedmiot sprzedaży:

Przedmiotem sprzedaży jest zabudowania nieruchomośd gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr

443/2 o powierzchni 790 m2. Zabudowę stanowi murowany, wolnostojący budynek eksploatacyjny byłego urzędu

pocztowego, aktualnie nieużywany wraz z przebudowanym garażem oraz wiatą blaszaną nie związaną trwale

z gruntem. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 399 m2.

Budynek wyposażony w dźwig towarowy i rampę załadunkowo-rozładunkową. Nad rampa zadaszenie z blachy

trapezowej na konstrukcji stalowej. W budynku znajdują się dwie klatki schodowe. Budynek jest dwukondygnacyjny,

podpiwniczony.





Wykończenie budynku:

1. ściany konstrukcyjne i działowe murowane, otynkowane

tynkiem zwykłym cementowo-wapiennym,

2. tynki zewnętrzne cementowo-wapienne nakrapiane,

3. ściany malowane emulsyjnie, w części pomieszczeo

lamperie olejne,

4. posadzki betonowe wyłożone płytkami terakota,

5. w łazienka na ścianach płytki glazurowane,

6. stolarka okienna PCV,

7. budynek kryty stropodachem pokrytym papą,

8. rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej,

9. centralne ogrzewanie z własnej kotłowni zasilanej z kotła

C.O na olej opałowy.



Teren sprzedawanej nieruchomości składa się

z działki nr 443/2 o powierzchni 0,0790 ha. Działka ma kształt

regularny, zwarty. Na terenie działki znajduje się budynek

murowany, wolnostojący, wraz z przybudowanym garażem i wiatą

blaszaną nie związaną trwale z gruntem. Nieruchomośd jest

ogrodzona elementami stalowymi na betonowej podmurówce.

Wewnątrz nieruchomości znajduje się plac manewrowy (parking)

utwardzony kostką betonową.

Grunt:

Działka nie jest objęte planem zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowao i Kierunków Zagospodarowania

Przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Przeworsk Nr

LV/354/2002 z dnia 07.10.2002r. działka leży w obszarze zabudowanym

z przewagą zabudowy mieszkaniowej.





Nieruchomośd położona jest w peryferyjnej części miasta naprzeciwko dworca kolejowego. Dojazd do nieruchomości

jest bardzo dobry drogą wojewódzką nr 835 ulicami Tysiąclecia i Gorliczyoską.

Ponadto Przeworsk posiada bardzo dobrą dostępnośd komunikacyjną, przebiega przez nią droga międzynarodowa E-40

(Calais – Lwów) wraz z drogą krajową nr 4 (Jędrzychowice – Korczowa) wzdłuż ulic: Łaocucka, Krakowska, Jagiellooska i

Lwowska. 12 km na północ od miasta droga krajowa nr 77 krzyżuje się z drogą wojewódzką nr 835. Ulice: Gorliczyoska,

Tysiąclecia, Słowackiego i Węgierska leżą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 (Lublin – Grabownica Starzeoska).

Miasto ma również dobre połączenia autobusowe z Rzeszowem, Przemyślem, Krakowem, Warszawą, Katowicami,

Łodzią, Poznaniem, Wrocławiem, Jelenią Górą i Zakopanem jak również do okolicznych miejscowości. Ponadto

w Przeworsku są dwie stacje kolejowe, które łączą linie kolejowe: Nr 91 Kraków – Przeworsk – Medyka, Nr 68 Lublin –

Kraśnik – Stalowa Wola Rozwadów – Stalowa Wola Południe – Przeworsk, Nr 69 – Bełżec, Nr 101 – Hrebenne, Nr 612

Przeworsk – Przeworsk Gorliczyna, Nr 988 Przeworsk R66 – Przeworsk Towarowy R112.

Dostępnośd komunikacyjna:



Otoczenie nieruchomości:

Bezpośrednie otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkalna oraz stacja kolejowa. Nieruchomośd przylega

do pasa drogowego ulicy Lubomirskich.

Teren usytuowany w rejonie dużej koncentracji firm usługowych , zabudowa ulicy zróżnicowana zarówno niewielkie

budynki biurowe, handlowe a także nieliczne budynki mieszkalne. Ze względu na charakter sąsiedztwa oraz bliskośd

tras komunikacyjnych , jest dobra lokalizacja dla działalności handlowo-usługowej.

Nieruchomośd graniczy od strony południowej, północnej i zachodniej z terenami należącymi do PKP od strony

wschodniej z pasem drogowym drogi powiatowej Przeworsk – Sieniawa.



Prowadzący przetarg:

Poczta Polska S.A.

Pion Infrastruktury 

Obszar ds. Nieruchomości w Krakowie

ul. Westerplatte 20

31-045 Kraków

Bliższe informacje o nieruchomości można uzyskad pod numerem tel.:

- (016) 670 67 92 – Stanisława Kasprzyk

- 502 014 558 – Karol Kolano

- 725 233 183 – Aneta Zioło-Kucharczyk

Dane kontaktowe:



Niniejsza broszura została sporządzona i udostępniona jedynie w celu ogólnoinformacyjnym 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 broszura, wobec czego nabywca

powinien na własna rękę przeprowadzid odpowiednie badania, zlecid dodatkowe ekspertyzy lub zaakceptowad stan

nieruchomości jako stan taki, w jakim nieruchomośd znajduje się w dacie oględzin sprzedaży.

Zastrzeżenie:


