
Nieruchomość do sprzedania 

Chałupki ul. Powstańców Śląskich 26 



Przedmiot sprzedaży 

 Prawo użytkowania wieczystego zabudowanej działki 
oznaczonej w ewidencji gruntów numerem  248/1  
o powierzchni 582 m2 wraz z posadowionymi na niej, 
stanowiącymi odrębna nieruchomość,  budynkiem 
mieszkalnym o powierzchni użytkowej 278,96m2, objętej  
księga wieczystą  KW Nr GL1R/00031807/0 prowadzoną 
przez Sąd Rejonowy w Raciborzu V Wydział Ksiąg 
Wieczystych. 

 Na pierwszym piętrze budynku zlokalizowany jest lokal 
mieszkalny o powierzchni użytkowej 54,98m2 , który jest 
przedmiotem najmu na czas nieokreślony. 

 

   

 
 



Przedmiot sprzedaży: 
Miejscowość:   Chałupki       

Powiat/Gmina  raciborski/Krzyżanowice  

Ulica, nr budynku  ul. Powstańców Śląskich 26 

Działka ewidencyjna nr 248/1 obszaru 582m2 

Księga wieczysta KW nr GL1R/00031807/0 

    prowadzona przez Sąd Rejonowy  
   w Raciborzu V Wydział Ksiąg  
   Wieczystych 

 



Lokalizacja na mapie 

Dane Mapy ©2015 Google 



Grunt 
 Działka o pow. 582m2 o kształcie zbliżonym do regularnego 

prostokąta, położony bezpośrednio przy ul. Powstańców 
Śląskich – drogi lokalnej prowadzącej z centrum miejscowości 
do dworca PKP. Tył budynku stanowi podwórze z zielenią 
ozdobną. Jest ogrodzona z trzech stron, od ulicy ogrodzenia 
brak.  

 Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Krzyżanowice działka znajduje się na 
terenach J7U – tereny zabudowy usługowej, usługi techniczne, 
usługi rzemieślnicze. Dodatkowo działka znajduje się na 
terenie strefy „B” – pośredniej ochrony konserwatorskiej. 

   



    Zabudowania 

 Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym, 
trzykondygnacyjnym podpiwniczonym wybudowanym  
w 1905 r. 

 Budynek mieszkalny to budynek wolnostojący, 
wielolokalowy, po remoncie i konserwacji.  Konstrukcja 
budynku  tradycyjna  murowana. Dach pokryty dachówką 
ceramiczną. Stolarka okienna z białego pcv. 

 Instalacje w budynku:  wodociągowa, elektryczna, 
kanalizacyjna z odprowadzeniem ścieków do osadników, 
instalacja co w całym budynku oprócz piwnic, ogrzewanie  
z własnej kotłowni olejowej. 

   



 
 
 
Lokalizacja i sąsiedztwo 
Nieruchomość położona  jest bezpośrednio przy ul. Powstańców 
Śląskich. 

W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa, jedno  
i wielorodzinna, zabudowa  magazynowo – usługowa, budynki  
w otoczeniu dworca PKP, gdzie  aktualnie mieszczą się siedziby  
i przedstawicielstwa spółek, m.in. PKP Cargo S.A. 

Dobra dostępność do  obiektów użyteczności publicznej. 

Teren jest wyposażony we wszystkie podstawowe urządzenia 
infrastruktury technicznej. 

 

   

 
 

 



Dane kontaktowe: 

• Poczta Polska S.A.  

• Pion Infrastruktury 

• Dział Obrotu Nieruchomościami i Regulacji  Stanów Prawnych 

 

• Urszula Wojtyna 

• Telefon:  32 253 23 49 lub 519 034 724  

• E-mail: urszula.wojtyna@poczta-polska.pl 

 

• Adam Sypień 

• Telefon: 12 410 60 61 lub  506 230 576 

• E-mail: adam.sypien@poczta-polska.pl 

 

• W sprawie ustalenia terminu oględzin nieruchomości  

• Agnieszka Czarniecka - Administrator nieruchomości  

• Telefon: 32 439 53 19 lub 502 013 311 

• E-mail: agnieszka.czarniecka@poczta-polska.pl 

 

 

 



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 jako stan taki, w jakim nieruchomość znajduje 
się w dacie oględzin/sprzedaży. 


