
Nieruchomość do sprzedaży

Ryczywół, lokal u żytkowy o powierzchni 82,46 m²



Przedmiot sprzedaży

RA1K/00046022/2 Sąd Rejonowy 
w Kozienicach V Wydział Ksi ąg
Wieczystych

Ksi ęga wieczysta

2114/10, 2119/2,2114/8, łączna 
powierzchnia 31442,0 m² ( udział
8246/479018)

Działka ewidencyjna    

82,46 m²
Powierzchnia u żytkowa

lokalu   

kozienieckiPowiat                                   

RyczywółMiejscowo ść



Ogólny opis nieruchomo ściOgólny opis nieruchomo ści ::

Przedmiotem sprzeda ży jest prawo własno ści lokalu 

użytkowego o powierzchni u żytkowej 82,46 m², wraz 

z udziałem w cz ęściach wspólnych budynku, które nie słu żą 

wył ącznie do u żytku wła ścicieli lokali, wynosz ącym 

8246/479018 i takim samym udziałem we własno ści działek 

gruntu nr 2119/2, 2114/8, 2114/10. Lokal usytuowany  jest na 

parterze budynku w miejscowo ści Ryczywół, gmina Kozienice, 

powiat kozieniecki.



Opis lokalu:Opis lokalu:

W skład wchodz ą następuj ące pomieszczenia: sala sprzeda ży, 

dwa magazyny, korytarz, sie ń, pomieszczenie socjalno –

sanitarne. Lokal wyposa żony jest w instalacje: wodno –

kanalizacyjn ą z sieci gminnej, elektryczn ą, c.o z osiedlowej 

kotłowni, c.w z piecyka elektrycznego. 



Zespół budynków – obiekty na terenie 

nieruchomości

243,65Budynek o funkcji biurowej 

PU (m kw)Obiekt



DostDost ęępnopno śćść komunikacyjnakomunikacyjna
Gmina Kozienice usytuowana jest w południowej cz ęści woj. 

mazowieckiego, miedzy Warszaw ą a Radomiem. Najwi ększym 

miastem s ą Kozienice, poło żone przy drodze krajowej nr 79 

Warszawa – Sandomierz – Bytom, drodze powiatowej nr 7 37 z 

Radomia i drodze krajowej nr 48 Tomaszów – M- Białobr zegi –

Kock. Na północny zachód od granic administracyjnyc h 

miejscowo ści gminnej Kozienice, w odległo ści ok.13 km przy 

trasie nr 79 usytuowana jest miejscowo ść sołecka Ryczywół. 

Skomunikowanie z wi ększymi o środkami miejskimi jest 

zapewnione przez komunikacj ę PKS oraz BUS.





Otoczenie:Otoczenie:

Nieruchomo ść  poło żona w Puszczy Stomeckiej u uj ścia rzeki 

Radomki do Wisły na dawnym szlaku handlowym z Rusi H alickiej 

na Śląsk, na jednym najbogatszych przyrodniczo, najwi ększych 

kompleksów le śnych w centralnej Polsce – Puszczy 

Kozienieckiej. Wspaniałe miejsce na zorganizowanie całodniowej 

wycieczki zarówno pieszej jak i  rowerowej.

Zabytki: ko ściół pw. św. Katarzyny z lat 1876-84, odbudowany 

po zniszczeniach wojennych oraz  dzwonnica ko ścielna.



Widok panoramiczny



Rzeka Radomka Kościół w Ryczywole

Puszcza Kozieniecka

Otoczenie:Otoczenie:





Dane kontaktowe

Prowadz ący przetarg :
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. 144

Nieruchomo ść można ogl ądać po uprzednim uzgodnieniu z:
Koordynatorem tel.(48) 362-83-20
Administratorem tel.(48) 36-271-35



Niniejsza broszura została sporz ądzona i udost ępniona jedynie 

w celu ogólno - informacyjnym i nie stanowi ze stron y Poczty 

Polskiej S.A. oferty w rozumieniu prawa cywilnego, 

oświadczenia woli ani wiedzy, jak równie ż jakiegokolwiek 

zapewnienia odno śnie nieruchomo ści, jej stanu lub 

poszczególnych tre ści obj ętych broszur ą, wobec czego 

nabywca powinien na własn ą rękę przeprowadzi ć odpowiednie 

badania, zleci ć dodatkowe ekspertyzy lub zaakceptowa ć stan 

nieruchomo ści taki, w jakim nieruchomo ść znajduje si ę w dacie 

ogl ędzin sprzeda ży.


