
Nieruchomość do sprzedaży

Kowalków Kolonia, gmina Kazanów



Przedmiot sprzedaży

Miejscowość Kowalków Kolonia

Powiat zwoleński

Powierzchnia użytkowa 

budynku
68,50 m²

Działka ewidencyjna nr  323/5 pow.830 m² 

Księga wieczysta

Ra1Z/00015031/4 prowadzona przez

Sąd Rejonowy w Zwoleniu V Wydział

Ksiąg Wieczystych



Ogólny opis nieruchomości:

Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego

działki nr 323/5 o powierzchni 830 m² wraz z budynkiem

stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności

o powierzchni użytkowej 68,50 m². Budynek parterowy, nie

podpiwniczony, składający się z 6 pomieszczeń: przedsionka,

sali usług, pomieszczenia socjalnego, dwóch pomieszczeń

magazynowych, pomieszczenia składu opału. Powierzchnię

15,60 m² zajmuje Orange Polska (umowa na czas nieokreślony

z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia).



Ogólny opis nieruchomości:

Zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kazanów zatwierdzonym

Uchwałą Rady Gminy Kazanów Nr XXXVIII/152/2010 z dnia 28 czerwca

2010- działka oznaczona w ewidencji gruntów nr 323/5 stanowi teren

usługowo – administracyjny.



Dostępność komunikacyjna:

Nieruchomość położona w bezpośrednim sąsiedztwie

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej oraz

terenów niezabudowanych. Dostępność komunikacyjną

określono jako dobrą. Wjazd na teren nieruchomości

z asfaltowej drogi publicznej.





Otoczenie:

Nieruchomość położona w miejscowości Kowalków Kolonia,

gmina Kazanów, powiat zwoleński w dolinie rzeki Iłżanki.

Sąsiaduje z gminami Ciepielów, Iłża Skaryszew, Tczów, Zwoleń.

Położenie oraz walory środowiska przyrodniczego zachęcają do

rozwoju agroturystyki oraz usług rekreacyjno –

wypoczynkowych.



Dane kontaktowe

Prowadzący przetarg:

Pion Infrastruktury w Warszawie, ul. Świętokrzyska 30/31

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie

Pion Infrastruktury Obszar operacyjny ds.. Nieruchomości w 
Warszawie ul. Świętokrzyska 31/33  pokój 615 VIp.

Tel.(22) 505-30-64, kom.725-230-306

Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu z: 

Administratorem tel.(48)  362-81-35 kom.502-019-206



Zastrzeżenie:

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 taki, w jakim nieruchomość znajduje się w dacie

oględzin sprzedaży.


