
Ostrowiec Świętokrzyski ul. Kilińskiego
Nieruchomość na sprzedaż 

_____________________________________________ 



Miejscowość 
Ostrowiec Świętokrzyski 

Ulica, nr budynku
Kilińskiego 47 B

Powierzchnia budynków

nieruchomość zabudowana budynkami o łącznej powierzchni użytkowej 2.286,73 m.kw.

Działka ewidencyjna

działki ewidencyjne o numerach : 12/2 i 12/3 (własność) oraz 4/4, 4/7, 5/2, 6/2, 7/5, 7/8 i 7/11 

(użytkowanie wieczyste)

Księga wieczysta

księga wieczysta nr KI1O/00025946/4 oraz KI1O/00013463/7 prowadzone przez Sąd 

Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim, V Wydział Ksiąg Wieczystych

Stan prawny gruntu

własność (dz. Nr 12/2 i 12/3) oraz użytkowanie wieczyste (dz. Nr 4/4, 4/7, 5/2, 6/2, 7/5, 7/8                     

i 7/11

PODSTAWOWE INFORMACJE



PODSTAWOWE INFORMACJE

❑ Przedmiotem sprzedaży jest:

• prawo własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerami 12/2 i 12/3 o łącznej powierzchni 0,1240 ha.

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem socjalno-biurowym (kontenerowiec) o powierzchni użytkowej 144,68m2

• prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów numerami 4/4, 4/7,

5/2, 6/2, 7/5, 7/8 i 7/11 o łącznej powierzchni 0,8973 ha, zabudowanej budynkami stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot

własności tj. budynkiem stacji obsługi samochodów o powierzchni użytkowej 1658,31m2, budynkiem kotłowni o powierzchni

użytkowej 240,41m2, budynkiem stacji trafo o powierzchni użytkowej 23,37m2, budynkiem portierni o powierzchni użytkowej

13,20m2, budynkiem stacji paliw o powierzchni użytkowej 67,99m2 i budynkiem wiaty o powierzchni użytkowej 138,77m2.

❑ Na terenie nieruchomości znajduje się wyłączona z użytku stacja paliw z dystrybutorami i podziemnymi zbiornikami na paliwo.

❑ Dla nieruchomości wykonano ocenę zanieczyszczenia gruntu, w wyniku której dla grupy I z oznaczeniem Bi – inne tereny

zabudowane odnotowano przekroczenia sumy olejów mineralnych (C12-C-35) oraz częściowo wielopierścieniowych

węglowodorów aromatycznych w przypowierzchniowej warstwie gleby i ziemi.

❑ Na niewielkim obszarze nieruchomości znajduje się, powstała z niewiadomych przyczyn, nierówność (garb)

❑ Nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Ostrowiec Świętokrzyski (Uchwała Rady Miasta

Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 października 2020 r.) przedmiotowa nieruchomość położona jest w jednostce oznaczonej

symbolem G – osiedle Kamienna na terenie funkcji określonej jako „Tereny zabudowy produkcyjno-usługowej (PUG)”



❑ Nieruchomość usytuowana jest w przemysłowej dzielnicy Ostrowca

Świętokrzyskiego przy ul. Kilińskiego 47B. W otoczeniu dominuje

zabudowa o podobnej funkcji, tj. usługowo-produkcyjno-składowej.

W skład nieruchomości wchodzi dziewięć działek ewidencyjnych

stanowiących jedną, zorganizowaną całość gospodarczą. Teren płaski,

kształt regularny, korzystny dla przeznaczonej funkcji. Działka

uzbrojona w wodociąg miejski, energię elektryczną o zwiększonej

mocy z własnej stacji trafo ŚN 15/04 kV, kanalizację sanitarną

odprowadzoną do bezodpływowego zbiornika na nieczystości, c.o. –

kotłownia olejowa własna na nieruchomości (wyłączona z

eksploatacji). Cały kompleks posiada bezpośredni dostęp do drogi

publicznej – przecznicy ul. Kilińskiego, która krzyżuje się z nią około

200 m na południe. Do pasa drogowego przylega działka nr 12/2, przez

którą znajduje się południowy wjazd na nieruchomość. Północny wjazd

na nieruchomość odbywa się przez działki nr 13/1 i 13/2. Ogrodzenie

nieruchomości nie znajduje się w jej ostrych granicach.

POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI I DOSTĘPNOŚC KOMUNIKACYJNA

.

Położenie miejscowości na wybranym wycinku mapy Polski, 

Źródło: wikipedia



W otoczeniu nieruchomości 

dominuje zabudowa o podobnej 

funkcji tj. usługowo-

produkcyjno-składowej.  

Nieruchomość znajduje się około 

2 km od ścisłego centrum 

Ostrowca Świętokrzyskiego.                                   

Przylega bezpośrednio do drogi 

publicznej – urządzony zjazd

• Położenie nieruchomości na mapie. 

Żródło:  www.google.pl/maps



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

Żródło: fragment mapy zasadniczej i ewidencyjnej



ZABUDOWA NIERUCHOMOŚCI:

Nazwa budynku
Powierzchnia 

użytkowa [m2]

Powierzchnia 

zabudowy [m2]

Liczba kondygnacji naziemnych

-podziemnych

Stacja obsługi samochodów 1658,31 1265,00 2/0

Kotłownia 240,41 291,00 1/0

Stacja TRAFO 23,37 30,00 1/0

Portiernia 13,20 22,00 1/0

Stacja paliw 67,99 86,00 1/0

Budynek kontenerowy 144,68 75,00 2/0

Wiata stacji obsługi 138,77 144,00 1/0



Działka nr 12/3 zabudowana jest budynkiem kontenerowym (pow. użyt. 144,68 m²). Przy jego wznoszeniu przekroczono granicę

działki, obecnie wiatrołap oraz nieznaczna część budynku posadowione są na działce oznaczonej numerem 7/11, do której prawa

również posiada Poczta Polska S.A, jednak w ujęciu wieczysto-księgowym jest to odrębna nieruchomość.

Budynek kotłowni (pow. użytk.240,41 m²) znajduje się na działkach 4/4, 4/7 i 5/2, natomiast budynek stacji obsługi (pow. użytk.

1658,31 m²) zlokalizowany jest na działkach nr 4/4, 4/7, 5/2 i 6/2. Na działce oznaczonej nr 6/2 znajduje się również budynek

stacji paliw (pow. użytk. 67,99 m²) oraz wiata stacji obsługi (pow. użytk. 138,77 m²). Działka nr 7/5 pozostaje zabudowana

nieznaczną częścią budynku stacji paliw. Na działce nr 7/8 zlokalizowany jest budynek stacji trafo (pow. użytk.23,37 m²) a na

działce nr 7/11 znajduje się budynek portierni (pow. użytk. 13,20 m²). Działka nr 12/2 pozostaje niezabudowana. Ponadto na

nieruchomości usytuowana jest wiata stacji paliw (zadaszenie dystrybutorów) oraz cztery zbiorniki paliw i siedem dystrybutorów.

Część ogrodzenia od strony granicy z drogą publiczną znajduje się poza ostrymi granicami nieruchomości PP S.A. – w granicach

działki nr 13/1 i 13/2. Na działkach tych znajduje się również urządzenie PP S.A. - część osadnika.

Na niewielkim obszarze nieruchomości znajduje się, powstała z niewiadomych przyczyn, nierówność (garb).

Lokal w budynku kotłowni o powierzchni 50 m2 i część gruntu o powierzchni 200 m2 objęte są najmem zawartym na czas

nieoznaczony. Nabywca nieruchomości wstępuje w stosunek najmu w miejsce zbywcy, może jednak najem wypowiedzieć na

miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego.

ZABUDOWA NIERUCHOMOŚCI:









Kontakt: 

Wydział Zarządzania Nieruchomościami 

Lublin, ul. Moritza 2 pokój nr 211/2

Telefon:  + 48 81 710 63 25, 502 019 870

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.

http://www.nieruchomosci.poczta-polska.pl/

