Niegowić, gmina Gdów
Nieruchomość na sprzedaż
_________________________________________

PODSTAWOWE INFORMACJE

Miejscowość

Niegowić, gmina Gdów, pow. wielicki, woj. małopolskie

Ulica, nr budynku

161

Powierzchnia budynków

Nieruchomość jest zabudowana budynkami o łącznej powierzchni zabudowy 114 m kw.
i łącznej powierzchni użytkowej 107,88 m kw. Budynek spełnia funkcję: biurowo-usługową

Działka ewidencyjna

Działka ewidencyjna o numerze 294/5 z obrębu Niegowić [Nr 0014] o łącznej powierzchni 300
m kw.

Księga wieczysta

Księga wieczysta nr KR2Y/00021082/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Myślenicach V
Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Dobczycach

Stan prawny gruntu

Użytkowanie wieczyste

PODSTAWOWE INFORMACJE
 Nieruchomość znajduje się przy drodze gminnej, o nawierzchni bitumicznej, biegnącej z północy na południe przez centrum wsi. Droga
ta łączy się na południu ze zbiorczą drogą gminną biegnąca do Marszowic i skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 967 oraz na
wschodzie łączy się z północnym odcinkiem tej zbiorczej drogi gminnej, dalej na wschód łączy się z tą samą drogą wojewódzką nr 967.
Droga wojewódzka łączy się na południu z siedzibą gminy miasteczkiem Gdów (ok 5,5 km), oraz na północy z drogą krajową nr 94
(75) Kraków-Rzeszów (około 8 km).
 Nieruchomość składa się z jednej działki o łącznej powierzchni 0,03 ha.
Na nieruchomości postawiony jest budynek, który pełni funkcję
biurowo-usługową o łącznej powierzchni zabudowy 114 m kw i łącznej
powierzchni
użytkowej
107,88
m
kw.
Budynek jest parterowy, wolnostojący, o konstrukcji drewnianej na
podmurówce ceglanej, kryty dachówką ceramiczną. Wykonany w stylu
dawnego wiejskiego dworku z zadaszoną werandą wspartą na
drewnianych kolumnach. Wejście do budynku frontowe po schodach w
elewacji wschodniej, drzwi drewniane częściowo przeszklone. Od
strony elewacji zachodniej (zaplecza budynku) wejście techniczne,
drzwi drewniane pełne. Budynek pokryty deskami w pionowej fakturze,
okna drewniane. Układ pomieszczeń w budynku jest amfiladowy –
przejściowy.

PODSTAWOWE INFORMACJE
W momencie sprzedaży na nieruchomości na rzecz operatora telekomunikacyjnego zostanie ustanowione nieodpłatne i
nieograniczone w czasie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu o powierzchni 11,80 m2
dla infrastruktury teletechnicznej doziemnej zlokalizowanej na nieruchomości, obejmującej: kanalizację teletechniczną o długości
około 6 m, oraz 1 szt. studzienki teletechnicznej SKO-2 .

Z ustanowieniem w/w ograniczonego
prawa rzeczowego, wiąże się prawo
nieograniczonego i bezzwłocznego dostępu
przez
Orange
Polska
S.A.
oraz
pracowników
służb
technicznych
działających na zlecenie Orange Polska
S.A.
oraz
innych
operatorów
telekomunikacyjnych w trybie 24 h na
dobę, przez 7 dni w tygodniu, przez
wszystkie dni w roku, do infrastruktury
teletechnicznej użytkowanej przez Orange
Polska S.A. na teren nieruchomości.

POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI
 Nieruchomość położona jest w centralnym obszarze
miejscowości, na południu od kościoła, przy głównej ulicy
miejscowości biegnącej z północy na południe, w strefie zwartej
zabudowy siedliskowej, usługowej, na północ od potoku
Królewskiego.
 Zlokalizowana jest około 5,5 km na północ od siedziby gminy
miasteczka Gdów; 3 km na zachód od drogi wojewódzkiej nr 967
(Łapczyca - Gdów), 8 km na południe od drogi krajowej nr 94
(75) Kraków-Rzeszów, oraz 11 km na południe od węzła
autostrady A-4.
 W miejscowości przeważa zabudowa jednorodzinna, budynki
murowane w dobrym i średnim standardzie. Dostęp do
komunikacji publicznej, obiektów usługowych i publicznych jest
dobry. W pobliżu szkoła, przedszkole, kościół, sklep, przystanek
bus. Możliwość parkowania przed budynkiem.
Położenie nieruchomości na terenie Gminy Gdów, Źródło: Google Earth – "Image
©2015 DigitalGlobe"

POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

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

POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI
W sąsiedztwie nieruchomości znajduje się
zabudowa o charakterze mieszkaniowym
wielorodzinnym.
Przed budynkiem [częściowo na działce]
znajduje się

utwardzony parking na 4

samochody.

Wizualizacje zostały wykonane przy wykorzystaniu strony http://mapy.geoportal.gov.pl

LOKALIZACJA I DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA

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

Bezpośrednie otoczenie nieruchomości stanowi:
 od strony północnej nieruchomość graniczy ze skrzyżowaniem dróg gminnych
z placem centralnym dla wsi, dalej zabudowa usługowa i mieszkalna
zakończona budynkiem kościoła;
 od strony wschodniej ulica gminna – główna dla wsi, za nią zabudowa
siedliskowa i usługowa (sklepy) w tym budynek straży;
 od strony południowej i zachodniej to obszar zwartej i rozproszonej zabudowy
mieszkalnej, siedliskowej i gospodarczej, oraz usługowej.

ZABUDOWA
Teren nieruchomości jest płaski, bez deniwelety i wyraźnej
mikrorzeźby, ograniczony od wschodu pasem drogowym, w
pozostałej części ograniczonej sąsiednimi działkami. Działka
położona jest w terenie uzbrojonym w energię elektryczną,
wodną z ujęcia lokalnego (studnia) i kanalizacyjną (zbiornik
bezodpływowy), ogrzewanie piecami elektrycznymi. Ujęcie
wody oraz zbiornik fekalny (szambo) znajduje się na działce
sąsiedniej.
W miejscowości jest możliwość podłączenia się do sieci
wodociągowo-kanalizacyjnj.
Powierzchnia działki jest utwardzona (nawierzchnia asfaltowa).
Na terenie nieruchomości znajduje się budynek pełniący
funkcje biurowo-usługową. Na nieruchomości przed
budynkiem urządzony jest w pasie drogowym parking na kilka
miejsc postojowych.
Parametry techniczne budynku:
rok budowy: lata 60-te
liczba kondygnacji naziemnych: 1
podpiwniczenie: częściowe
poddasze: brak
powierzchnia zabudowy: 114 m2
powierzchnia użytkowa: 107,88 m2
fundamenty: ławy kamienne i betonowe;
konstrukcja: budynek wybudowany w technologii
tradycyjnej, drewnianej;
strop, dach: stropy drewniane; konstrukcja drewniana;
pokrycia dachu: dachówka ceramiczna;

Kontakt:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Telefon: + 48 725 133 183
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.

