
Karłowice ul. Kolejowa 20

woj. opolskie
Lokal użytkowy nr 2 na sprzedaż



Miejscowość Karłowice,  woj. opolskie 

Ulica, nr budynku Kolejowa 20

Powierzchnia lokalu

Lokal użytkowy nr 2 o powierzchni użytkowej 45,46m2 (wraz z pomieszczeniami 

przynależnymi 54,75m2), usytuowany na parterze budynku mieszkalnego, wejście do lokalu 

jest niezależne - od frontu budynku. Lokal składa się z dwóch pomieszczeń, korytarza, łazienki

oraz WC. Do lokalu przynależy jedno pomieszczenie piwniczne w piwnicy ww. budynku 

o powierzchni użytkowej 5,70m2. oraz trzy pomieszczenia w budynku gospodarczym o łącznej 

powierzchni użytkowej 3,59m2. 

Z lokalem związany jest udział w częściach wspólnych budynku oraz urządzeń i w prawie 

własności gruntu w wysokości: 2758/10000. 

Działka ewidencyjna Działka ewidencyjna o numerze 225 z obrębu 0125 o powierzchni 1300m2.

Księga wieczysta
Księga wieczysta nr OP1B/00005769/5, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Brzegu,

V Wydział Ksiąg Wieczystych

Stan prawny gruntu własność

PODSTAWOWE INFORMACJE



PODSTAWOWE INFORMACJE

❑ Nieruchomość zlokalizowana jest w strefie centralnej wsi Karłowce. Najbliższe sąsiedztwo stanowi niska zabudowa wielorodzinna oraz

mieszkalno-gospodarcza. Działka o nr ewid. 225 położona jest na terenach oznaczonych symbolem 1MU – oznaczającym tereny

zabudowy mieszkalno-usługowej, zabudowana jest dwoma budynkami: mieszkalnym i niemieszkalnym (gospodarczym). Kształt

i wymiary działki są korzystne, regularnego kształtu. Teren jest płaski. Działka jest ogrodzona, uzbrojona w sieci: elektryczną,

wodociągową, kanalizacyjną, teletechniczną.

❑ Budynek mieszkalny będący budynkiem w zabudowie wolnostojącej jest budynkiem mieszkalno-usługowym, podpiwniczonym,

o dwóch kondygnacjach naziemnych, ze strychem gospodarczym, wybudowany ok. 1930r. Budynek niemieszkalny (gospodarczy) jest

położony na zapleczu działki, jest to parterowy budynek murowany z dobudówką drewnianą. Budynek wyposażony jest w instalację

elektryczną.

❑W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów

zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, prawo użytkowania wieczystego z dniem 01.01.2019r. zostało

przekształcone w prawo własności. W dziale III księgi wieczystej wpisane zostało roszczenie dotychczasowego właściciela gruntu o opłatę

przekształceniową w odniesieniu do każdoczesnego właściciela nieruchomości, zgodnie z zaświadczeniem Starosty Opolskiego z dnia

04.03.2019r. GN.6825.103.2019.AG potwierdzającym przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele

mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu.

❑W dniu 07.05.2012r. Starostwo w Opolu wydało zaświadczenie nr WB.7356.9.16-2.12 że lokal użytkowy nr 2 w budynku mieszkalnym

w Karłowicach przy ul. Kolejowej 20 wraz z pomieszczeniami przynależnymi tj. piwnicą nr 3 w budynku mieszkalnym oraz trzy

pomieszczenia w budynku gospodarczym jest samodzielnym lokalem w rozumieniu ustawy z dn. 24.06.1994r. o własności lokali.



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

❑ Nieruchomość zlokalizowana jest w Karłowicach, powiecie

opolskim, gminie Popielów, bezpośrednio przy jednej z głównych ulic

miejscowości - ulicy Kolejowej.

❑ Karłowice położone są w północnej części gminy Popielów, która

położona jest na Nizinie Śląskiej.

❑W bliskim sąsiedztwie znajdują się gminy: Dobrzeń Wielki, Murów,

Niemodlin oraz gminy: Chrząstowice, Dąbrowa, Komprachcice,

Łubniany, Ozimek, Prószków, Tarnów Opolski, Tułowice i Turawa,

które razem z gminą Popielów tworzą powiat opolski.

❑ Karłowice znajdują się w otoczeniu terenów leśnych.

Położenie Karłowic na mapie na tle województwa 

opolskiego



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

Wizualizacje zostały wykonane przy wykorzystaniu oprogramowania Google Earth



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

Karłowice – wieś w Polsce położona 

w województwie opolskim, gminie 

Popielów, powiecie opolskim. Dawniej 

było to miasto W latach 1973-1975 były 

siedzibą gminy Karłowice. 

W Karłowicach znajduje się zespół 

zamkowy zbudowany w XIV w.

Wizualizacje zostały wykonane przy wykorzystaniu oprogramowania Google Earth



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

Ulica Kolejowa, przy której położona jest 

nieruchomość jest jedną z głównych ulic wsi, 

prowadzącą w kierunku wsi Kurznie.

W bezpośrednim otoczeniu znajduje się niska 

zabudowa  wielorodzinna oraz mieszkalno-

gospodarcza. 

W pobliżu nieruchomości znajduje się szkoła 

podstawowa.

Wizualizacje zostały wykonane przy wykorzystaniu oprogramowania Google Earth



Bliskie sąsiedztwo nieruchomości

stanowią:

➢od południa – oddalona o 7 km od

Popielowa

➢od wschodu – oddalony ok.. 25 km

od Murowa

➢od zachodu – oddalony ok.. 20 km

od miejscowości Brzeg

➢od północy – miasto Niemodlin

oddalony o 33 km

➢przez Karłowice przebiega droga

powiatowa 1348 O

LOKALIZACJA I DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA

Wizualizacje zostały wykonane przy wykorzystaniu oprogramowania Google Earth
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Teren nieruchomości jest płaski, o regularnym kształcie. Działka jest

zabudowana dwoma budynkami: mieszkalnym, będącym budynkiem

mieszkalno-usługowym w zabudowie wolnostojącej oraz budynkiem

gospodarczym.

Budynek mieszkalny: podpiwniczony, dwukondygnacyjny,

wolnostojący, ze strychem gospodarczym, zbudowany w 1930r.

w technologii tradycyjnej. W budynku usytuowany jest lokal mieszkalny

oraz lokal użytkowy. Lokal mieszkalny położony jest na parterze i na

poddaszu budynku natomiast lokal użytkowy położony jest na parterze

budynku. Wejście do lokalu mieszkalnego jest niezależne przez klatkę

schodową, dostępną na tyłach budynku. Budynek wyposażony jest

w sieci: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i teletechniczną.

Budynek gospodarczy: położony jest na zapleczu działki, jest to  

jednokondygnacyjny, wolnostojący,  niepodpiwniczony budynek  

murowany z drewnianą dobudówką. Budynek wyposażony w instalację 

elektryczną, W budynku znajdują się 3 pomieszczenia gospodarcze.

ZABUDOWA

Id. Nazwa budynku
Powierzchnia użytkowa 

[m2]
Kubatura [m3]

Powierzchnia 

zabudowy [m2]

Liczba kondygnacji naziemnych

-podziemnych

Budynek 1 mieszkalny 209,87 b/d 115 2/1

Budynek 2 gospodarczy 3,59 b/d 10 1/0

mieszkalny

gospodarczy



W gruncie działki 225 znajduje się infrastruktura teletechniczna Orange

Polska S.A.

Poczta Polska S.A. ustanowi na rzecz Orange Polska S.A. ograniczone

prawo rzeczowe w postaci służebności przesyłu dla infrastruktury

teletechnicznej, którą stanowi kabel doziemny o długości ok. 36,00m

wraz z pasem ochronnym z każdej strony.

Planowany przebieg Służebności OPL dla infrastruktury teletechnicznej

podziemnej o powierzchni 37,04m2 został oznaczony na mapie:

SŁUŻEBNOŚĆ



Kontakt: 

Poczta Polska S.A.

Region Pionu Infrastruktury w Katowicach

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

Telefon: +48 519 034 724, 32/253 23 49

e-mail: malgorzata.hetmanczyk@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.


