Kozłów
Nieruchomość na sprzedaż

______________________________

PODSTAWOWE INFORMACJE

Miejscowość

Kozłów, gmina Kozłów, powiat Miechów, województwo małopolskie

Ulica, nr budynku

274

Powierzchnia budynków

Nieruchomość jest zabudowana budynkami o łącznej powierzchni zabudowy 74 m kw.
i łącznej powierzchni użytkowej 133 m kw. Budynek spełnia funkcję administracyjnousługową.

Działka ewidencyjna

Działka ewidencyjna o numerze 929/2 z obrębu 0006 KOZŁÓW o łącznej powierzchni 789 m
kw.

Księga wieczysta

Księga wieczysta nr KR1M/00042379/5, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Miechowie IV
Wydział Ksiąg Wieczystych

Stan prawny gruntu

Użytkowanie wieczyste

PODSTAWOWE INFORMACJE
 Nieruchomość znajduje się przy drodze gminnej o nawierzchni bitumicznej, biegnącej wzdłuż torów kolejowych. Droga ta łączy się
z główną, zbiorczą drogą miejscowości Kozłów biegnącą z zachodu na wschód przez wiadukt nad torami, miejscowość Kozłów

i dalej na wschód do drogi krajowej nr 7 (Kraków – Kielce - Radom – Warszawa).
 Nieruchomość składa się z jednej działki o łącznej powierzchni 0,0789 ha. Na nieruchomości postawiony jest budynek, który pełni
funkcję biurową oraz usługową o łącznej powierzchni zabudowy 74 m kw. i łącznej powierzchni użytkowej 133 m kw.
 Budynek wybudowano w latach 60-tych XX wieku jako mieszkalny a następnie adaptowano w latach 80-tych na budynek
administracyjno – usługowy. Budynek został wybudowany w technologii tradycyjnej, murowany z pustaków i cegły, pokryty papą,
strop i fundamenty żelbetowe.
 Teren nieruchomości jest płaski, kształt działki prostokątny, ograniczony od wschodu pasem drogowym, w pozostałej części
ograniczony sąsiednimi działkami. Działka posiada pełne uzbrojenie, na nieruchomości są sieci: energetyczna, wodociągowa z sieci
wiejskiej, kanalizacyjna (szambo) oraz

c.o. (piec gazowy) podłączony do dzierżawionego zbiornika gazowego. Nieruchomość

ogrodzona jest siatką ogrodzeniową na ramach stalowych od strony ulicy (wschodniej), północnej i południowej, od strony zachodniej
(posesji telekomunikacji) brak ogrodzenia, pozostał tam zwyczajowy wjazd na nieruchomość przez sąsiednią posesję.

POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI
 Nieruchomość położona jest w Kozłowie Przysieka nr
274, zachodnia część miejscowości za torowiskiem,
około 1,2 km od centrum wsi, oraz około 8 km na
zachód od drogi krajowej nr 7 Kraków – Kielce
(Warszawa), w strefie zabudowy siedliskowej, usługowej
oraz terenów kolejowych.
 Najbliższe otoczenie nieruchomości od strony północnej
stanowi droga gminna, za nią szeroki pas torów

kolejowych linii kolejowej Kraków – Warszawa, wraz
z stacją kolejową, od strony wschodniej, południowej
i zachodniej to obszar rozproszonej mieszkalnej,
siedliskowej i gospodarczej oraz usługowej.
Gmin Kozłów z podziałem na sołectwa, Źródło: www.wikipedia.pl

POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

Wizualizacje zostały wykonane przy wykorzystaniu oprogramowania Google Earth – "Image ©2015 DigitalGlobe

POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość

zlokalizowana

jest

w centralnej części miejscowości z bardzo

dobrym dojazdem, bezpośrednio z drogi

o nawierzchni asfaltowej. Ponadto przez

miejscowość przebiega linia kolejowa, na

której zatrzymują się pociągi osobowe do

Kielc, Gliwic, Sędziszowa i Krakowa.

Wizualizacje zostały wykonane przy wykorzystaniu strony mapy.geoportal.gov.pl

LOKALIZACJA I DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA

Wizualizacje zostały wykonane przy wykorzystaniu oprogramowania Google Earth – "Image
©2015 DigitalGlobe"

Bezpośrednie
sąsiedztwo
nieruchomości
stanowią
nieruchomości
wykorzystywane na cele mieszkaniowe (zabudowa jednorodzinna), zaś od
strony wschodniej znajduje się linia kolejowa wraz z peronami. Wieś leży
w centralnej części gminy o tej samej nazwie. Rozłożona jest w dolinie
strumieni - dopływów Pilicy.
Ze względu na charakter sąsiedztwa oraz bliskość tras komunikacyjnych jest to
dobra lokalizacja dla działalności o charakterze mieszkalnym, usługowym bądź
rekreacyjnym

ZABUDOWA
Zabudowę

stanowi

budynek,

który

był

adoptowany

z budynku mieszkalnego na budynek administracyjno -

usługowy.

Jest

to

obiekt

wolno

stojący,

częściowo

podpiwniczony. W budynku na parterze znajdują się: dwa
pomieszczenia

usługowe,

korytarz

oraz

pomieszczenie

sanitarne. Na I piętrze znajdują się trzy pomieszczenia
usługowe oraz korytarz i pomieszczenie sanitarne. W piwnicy
znajdują się dwa pomieszczenia piwniczne - gospodarcze.
Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej, murowany
z pustaków i cegły, pokryty papą, strop i fundamenty
żelbetowe. Budynek jest ocieplony, okna i drzwi wewnętrzne
drewniane,

drzwi

zewnętrzne

stalowe.

Nieruchomość

wyposażona jest w instalację elektryczną, wodną z sieci

wiejskiej, kanalizacyjną (szambo), c.o. (piec gazowy).
Nieruchomość ogrodzona jest siatką ogrodzeniową.

Kontakt:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
ul. Moniuszki 1, Rzeszów, pokój nr 6
Telefon: + 17 853 85 45 lub 725 233 183
e-mail: aneta.ziolo@poczta-polska.pl
www.nieruchomosci.poczta-polska.pl
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 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.

