
Bojszowy ul. Gaikowa 22

woj. śląskie 
Nieruchomość na sprzedaż 

Prawo własności nieruchomości wraz z posadowionymi na niej, 
stanowiącymi odrębną nieruchomość budynkami 

_____________________________________________ 



Miejscowość Bojszowy  woj. śląskie 

Ulica, nr budynku Gaikowa 22

Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana dwoma budynkami o  łącznej powierzchni użytkowej 294,13

m2. Budynki spełniają funkcję: mieszkalno – usługową oraz transportu i łączności

Działka ewidencyjna Działka ewidencyjna o numerze 341/8 z obrębu 0003 o łącznej powierzchni 1066m2.

Księga wieczysta
Księga wieczysta nr KA1T/00023758/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tychach,           

V Wydział Ksiąg Wieczystych

Stan prawny gruntu własność

PODSTAWOWE INFORMACJE



PODSTAWOWE INFORMACJE

❑ Nieruchomość zlokalizowana jest na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 341/8 o powierzchni 1066 m kw. Działka jest w około

25-procentach zabudowana dwoma budynkami stanowiącymi własność Poczty Polskiej S.A.

❑ Od frontu nieruchomości wjazd na działkę jest zamykany bramą stalową dwuskrzydłową, ogrodzenie wzdłuż ulicy z siatki w ramach

stalowych osadzonych na podmurówce. Od strony ogrodu ogrodzenie z siatki osadzonej na słupkach stalowych, częściowo z drewnianych

sztachet, częściowo z elementów prefabrykowanych od strony zachodniej. Od strony zachodniej w granicy działki budynek gospodarczy

dwukondygnacyjny, stanowiący własność osób fizycznych.

❑ Nieruchomość położona jest na terenach oznaczonych symbolem MU – oznaczającym tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami

towarzyszącymi o niskiej intensywności.

❑ Działka uzbrojona w sieć wodno - kanalizacyjną i energetyczną. W środkowej części działki studnia, obecnie nieużytkowana.



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

❑ Nieruchomość zlokalizowana jest w miejscowości Bojszowy,

powiecie bieruńsko – lędzińskim, bezpośrednio przy jednej z głównych

ulic miejscowości, ulicy Gaikowej.

❑ Gmina Bojszowy położona jest w środkowo - wschodniej części

województwa śląskiego

❑W bliskim sąsiedztwie znajdują się gmina Bieruń, Chełm Śląski,

Imielin, Lędziny, które razem z gminą Bojszowy tworzą powiat

bieruńsko - lędziński

❑ Miejscowość Bojszowy otoczona jest przez tereny leśne, szlaki

turystyczne.

❑W bliskim sąsiedztwie miejscowości Bojszowy znajduje się atrakcja

turystyczna jaką jest Ośrodek Edukacji Ekologicznej „Pszczyńskie

Żubry”
Położenie m. Bojszowy na tle województwa śląskiego 

www.slaskie.pl



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

Wizualizacje zostały wykonane przy wykorzystaniu oprogramowania Google Earth



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

Ulica Gaikowa, przy której położona jest 

nieruchomość jest przecznicą drogi 

wojewódzkiej nr 931 w kierunku Pszczyny. 

W bezpośrednim otoczeniu zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna i mieszkaniowo-

usługowa (naprzeciw nieruchomości mieści się 

warsztat samochodowy). 

W pobliżu swoją siedzibę ma Urząd Gminy. 

Wizualizacje zostały wykonane przy wykorzystaniu oprogramowania Google Earth



Bliskie sąsiedztwo nieruchomości

stanowią:

➢od południa – oddalona o 14 km

Pszczyna,

➢od wschodu – oddalony ok.. 13 km

Oświęcim

➢od zachodu – oddalony ok.. 35 km od

miejscowości Żory

➢od północy – miasto Tychy oddalone o

13 km

➢Przez Gminę Bojszowy przebiega trasa

wojewódzka E 931

LOKALIZACJA I DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA

Wizualizacje zostały wykonane przy wykorzystaniu oprogramowania Google Earth
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Teren jest płaski, o nieregularnym kształcie, z niewielkim spadem

w kierunku północnym. Powierzchnia działki w części niezabudowanej

pokryta betonowymi płytami oraz porośnięta trawą, a także zadrzewiona

oraz zakrzewiona roślinami ozdobnymi. Działka zabudowana jest

dwoma budynkami:

mieszkalno – usługowym oraz transportu i łączności (garaż).

Budynek nr 1 mieszkalno – usługowy: dwukondygnacyjny,

wolnostojący, zbudowany w 1930 r. w technologii tradycyjnej.

Na parterze 4 pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej

34,56 m kw wynajmowane są przez Orange Polska S.A.

Reszta pomieszczeń stanowią pustostany.

Budynek łączności i transportu: jednokondygnacyjny, wolnostojący,  

niepodpiwniczony budynek transportu i łączności zbudowany w 

technologii tradycyjnej. Budynek wyposażony w instalację elektryczną, 

W budynku znajdują się 2 garaże, kotłownia i magazyn oleju.

ZABUDOWA

Id. Nazwa budynku
Powierzchnia użytkowa 

[m2]
Kubatura [m3]

Powierzchnia 

zabudowy [m2]

Liczba kondygnacji naziemnych

-podziemnych

Budynek 1 Mieszkalno – Usługowy 258,29 b/d 176 2/0.

Budynek 2 Gospodarczy 35,84 b/d 45 1/0.

Budynek 1

Budynek 2



Kontakt: 

Region Pionu Infrastruktury w Katowicach

Pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7,  40-940 Katowice,  pokój nr 432

Telefon: +48 519 034 724 lub 502 013 471 

e-mail: anna.chuptys@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.

mailto:urszula.wojtyna@poczta-polska.pl

