
Nieruchomość do sprzedania

Kolonowskie ul. Dworcowa 4



Przedmiot sprzedażyPrzedmiot sprzedaży

Prawo użytkowania wieczystego zabudowanej działki
oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 154/1
o powierzchni 204 m2 wraz z posadowionymi na niej,
stanowiącymi odrębna nieruchomość, budynkiem
niemieszkalnym o powierzchni użytkowej 202,43m2, objętej
księga wieczystą KW Nr OP1S/00049848/9 prowadzonąksięga wieczystą KW Nr OP1S/00049848/9 prowadzoną
przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich V Wydział Ksiąg
Wieczystych.

Budynek w całości stanowi pustostan. Nieruchomość
zlokalizowana jest na terenie stacji kolejowej Fosowskie.



Przedmiot sprzedaży:Przedmiot sprzedaży:
Miejscowość: Kolonowskie      

Powiat/Gmina strzelecki/Kolonowski 

Ulica, nr budynku ul. Dworcowa 4

Działka ewidencyjna nr 154/1 obszaru 204m2

Księga wieczysta KW nr OP1S/00049848/9Księga wieczysta KW nr OP1S/00049848/9

prowadzona przez Sąd Rejonowy 
w Strzelcach Opolskich V Wydział Ksiąg 
Wieczystych



Lokalizacja na mapieLokalizacja na mapie



GruntGrunt
Działka o pow. 204m2 o kształcie regularnego prostokąta, teren
płaski. Działka wyposażona w sieć wodną, kanalizacyjną
(szambo), telekomunikacyjną i elektryczną. Teren działki nie
ogrodzony. Dojazd do działki ulicą Dworcową o nawierzchni
asfaltowej na teren stacji Fosowskie. Dojazd pod budynek po
nawierzchni utwardzonej kamieniem.nawierzchni utwardzonej kamieniem.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego Rady Miejskiej w Kolonowskim działka wchodzi
w skład obszaru oznaczonego symbolem „UCc” stanowiącego
teren koncentracji usług komercyjnych.

Budynek wpisany do Gminnej ewidencji zabytków.



ZabudowaniaZabudowania

Nieruchomość zabudowana budynkiem niemieszkalnym,
dwukondygnacyjnym z poddaszem podpiwniczony,
wybudowanym w 1905 r.

Budynek niemieszkalny to budynek wolnostojący,
wybudowany w technologii tradycyjnej. Ściany zewnętrzne z
cegły ceramicznej, nieotynkowany. Dach dwuspadowy krytycegły ceramicznej, nieotynkowany. Dach dwuspadowy kryty
papą bitumiczną. Stolarka okienna drewniana. Budynek
wymaga remontu i modernizacji.

Instalacje w budynku: elektryczna, wodna, kanalizacyjna,
centralnego ogrzewania. Większość instalacji obecnie
nieczynnych. Budynek nie jest podłączony do sieci
kanalizacyjnej.



Lokalizacja i sąsiedztwo
Nieruchomość położona jest w sąsiedztwie stacji kolejowej
Fosowskie przy ulicy Dworcowej w otoczeniu zabudowy
usługowej. Dostęp do nieruchomości możliwy z ulicy Dworcowej
poprzez teren kolei. Po obu stronach nieruchomości w odległości
około 25 m, znajdują się tory kolejowe. Działka wydzielona jest
niemal po obrysie budynku. Teren wokół budynku jestniemal po obrysie budynku. Teren wokół budynku jest
w większości utwardzony asfaltem, kostka brukową oraz szutrem.

Nieruchomość położona jest w terenie uzbrojonym w energię
elektryczną, wodociąg i kanalizację.



Dane kontaktowe:Dane kontaktowe:
W sprawie informacji szczegółowych:  

Wojtyna Urszula tel.: 32 2532349

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

Masiarz Władysław tel.: 77 4022822; 502013634

Email: Wladyslaw.Masiarz@katowice.poczta-polska.plEmail: Wladyslaw.Masiarz@katowice.poczta-polska.pl

W sprawie ustalenia terminu oględzin:

Masiarz Władysław

Saganek Jolanta tel.: 77 4022856

Email: Jolanta.Saganek@katowice.poczta-polska.pl



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.


