
Nieruchomość do sprzedania

Sosnowiec ul. Kilińskiego 30



Przedmiot sprzedażyPrzedmiot sprzedaży

Spółdzielcze własno ściowe prawo do lokalu u Ŝytkowego – gara Ŝu nr 1
o powierzchni u Ŝytkowej 15,80m 2 usytuowanego w cz ęści podziemnej
budynku mieszkalnego przy ul. Kili ńskiego 30 w Sosnowcu.

Dla gara Ŝu z ustanowionym spółdzielczym własno ściowym prawem nie
jest prowadzona ksi ęga wieczysta.

Przewidywana cena sprzedaży  netto: 22 000,00 zł
Sprzedaż zwolniona z podatku VAT



Przedmiot sprzedaży:Przedmiot sprzedaży:

Miejscowo ść Sosnowiec 

Powiat  / Gmina Sosnowiec

Ulica, nr budynku i lokalu ul. Kili ńskiego 30

Powierzchnia u Ŝytkowa 
lokalu

Lokal u Ŝytkowy - gara Ŝ nr 1 o pow.
uŜytkowej 15,80m2lokalu uŜytkowej 15,80m2

Działka ewidencyjna nr 1580 obszaru 8299m 2

Ksi ęga wieczysta brak KW dla gara Ŝu



Lokalizacja na mapieLokalizacja na mapie



Opis lokaluOpis lokalu

Garaż o powierzchni użytkowej 15,80m2 usytuowany jest
w części podziemnej budynku mieszkalnego przy
ul. Kilińskiego 30 w Sosnowcu.

Ściany otynkowane, malowane farbą emulsyjną, posadzkaŚciany otynkowane, malowane farbą emulsyjną, posadzka
betonowa, brama wjazdowa stalowa-uchylna. Garaż
wyposażony w instalację elektryczną wentylacyjną
mechaniczną. Wjazd do garażu droga utwardzoną trylinką.



Lokalizacja i sąsiedztwo

Budynek w którym znajduje się garaż położony jest na obrzeżach
centrum miasta Sosnowca. Otoczenie budynku stanowi
zabudowa obiektów mieszkalnych wielorodzinnych o wysokiej
intensywności. Dzielnica położona jest przy głównej drodze
dojazdowej prowadzonej z drogi krajowej S1 relacji Katowice
-Warszawa do centrum miasta. W pobliżu obiekty handlowe,-Warszawa do centrum miasta. W pobliżu obiekty handlowe,
bank, szkoły, ośrodek zdrowia, dworzec PKP.



Dane kontaktowe:Dane kontaktowe:
W sprawie informacji szczegółowych:  

Wojtyna Urszula tel.: 32 2532349

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

W sprawie ustalenia terminu oględzin:W sprawie ustalenia terminu oględzin:

Aleksandra Bajda tel.: 32 2532605 ; 502013418

Anna Tabak-Krawczyk tel.: 32 2532654



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.


