
Nieruchomość na sprzedaż

Chałupki ul. Powstańców Śląskich 26



Miejscowość Chałupki,  woj. śląskie

Ulica, nr budynku Powstańców Śląskich 26

Budynek mieszkalny

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej

278,96m2, w skład którego wchodzą następujące lokale: lokal użytkowy na parterze, dwa lokale

mieszkalne na I piętrze oraz jeden lokal mieszkalny na poddaszu, strych, piwnice

i pomieszczenia wspólne (korytarze i kotłownia).

Działka ewidencyjna działka ewidencyjna o numerze 248/1 z obrębu 0003 Chałupki o powierzchni 0,0582 ha

Księga wieczysta
Księga wieczysta nr GL1R/00031807/0, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Raciborzu,

V Wydział Ksiąg Wieczystych

Stan prawny gruntu własność

PODSTAWOWE INFORMACJE



PODSTAWOWE INFORMACJE

❑ Nieruchomość znajduje się bezpośrednio przy ul. Powstańców Śląskich, będącej drogą lokalną,

zabudowaną budynkami jedno i wielorodzinnymi oraz zabudową o funkcji magazynowo-usługowej.

❑ Działka jest płaska i ma kształt zbliżony do regularnego prostokąta. Od strony ulicy działka

zabudowana jest wolnostojącym budynkiem mieszkalnym, piętrowym z użytkowym poddaszem oraz

strychem. Budynek jest wzniesiony w 1905r. w technologii tradycyjnej i jest podpiwniczony.

❑ Działka o nr ewid. 248/1 położona jest na terenach oznaczonych symbolem J4U – oznaczającym

tereny zabudowy usługowej, znajduje się również na terenie strefy „B” – ochrony konserwatorskiej.

❑ Dla ww. terenu Rada Gminy Krzyżanowice nie wyznaczyła obszaru zdegradowanego i obszaru

rewitalizacji, o którym mowa w art. 8 ustawy o rewitalizacji z dnia 9.10.2015r., a także nie ustanowiła

Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa w art. 25 ww. ustawy.



PODSTAWOWE INFORMACJE

❑ Budynek mieszkalny posadowiony na nieruchomości jest budynkiem wolnostojącym,

piętrowym z użytkowym poddaszem i strychem.

❑ 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 Raciborskiego

z dnia 13.03.2019r. O nr SN.II.6825.10.2019 potwierdzającym przekształcenie prawa

użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności

tego gruntu.



ZABUDOWA

Budynek mieszkalny posadowiony na

nieruchomości jest budynkiem

wzniesionym w 1905r., w technologii

tradycyjnej - murowanej, jest

podpiwniczony. Dach pokryty da-

chówką ceramiczną. Stolarka okienna

z białego PCV. Wyposażony jest

w instalacje: elektryczną, wodociągową,

kanalizację z odprowadzaniem

ścieków do osadnika (szamba),

instalację c.o., która jest rozprowadzona

w całym budynku za wyjątkiem piwnic,

instalację słaboprądową-teletechniczną.

Ogrzewanie budynku - z własnej

kotłowi olejowej.

Położenie  Chałupek na mapie



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość zlokalizowana jest

w Chałupkach, w gminie

Krzyżanowice, powiecie raciborskim,

województwie śląskim, bezpośrednio

przy jednej z dróg lokalnych

miejscowości – ulicy Powstańców

Śląskich. Położone są nad rzeką Odrą,

którą biegnie granica z Czechami.

Chałupki administracyjnie graniczą

z Boguminem, Rudyszwałdem,

Szylerzowicami oraz Zabełkowem

Chałupek na mapie



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

Chałupki położone są w południowej

Polsce, w południowo-wschodniej części

gminy Krzyżanowice nad graniczną rzeką

Odrą, na terenie równinnym, w Kotlinie

Raciborskiej. Wieś leży na skrzyżowaniu

szlaków komunikacyjnych z Opola przez

Racibórz oraz z Katowic przez

Wodzisław Śląski do Ostrawy i dalej na

południe do Pragi i Wiednia.

Położenie Gminy Chałupki, Źródło: www.wikipedia.pl



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

Ulica Powstańców Śląskich przy

której położona jest nieruchomość jest

drogą lokalną, prowadzącą z Centrum

Chałupek do dworca PKP, który jest

ostatnią stacją kolejową po polskiej

stronie granicy. W bezpośrednim

otoczeniu nieruchomości znajduje się

zabudowa budynkami jednoro-

dzinnymi i wielorodzinnymi.

W pobliżu nieruchomości znajduje się

komunikacja autobusowa i stacja PKP.

Nieruchomość posiada dobrą

dostępność do obiektów użyteczności

publicznej.



Kontakt: 

Poczta Polska S.A.

Ośrodek 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: anna.tabak-krawczyk@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.


