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Miejscowość
Radom

Ulica, nr budynku
Wierzbicka 80 C

Powierzchnia budynków

Nieruchomość zabudowana budynkami o łącznej powierzchni użytkowej 1.600,19m.k.
Budynki spełniają funkcję warsztatowo – biurową.

Działka ewidencyjna

Działki ewidencyjne o numerach : 146/3    146/16   149

Księga wieczysta

Księga wieczysta nr RA1R/00052190/1 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Radomiu, 
VI Wydział Ksiąg Wieczystych

Stan prawny gruntu
Użytkowanie wieczyste

PODSTAWOWE INFORMACJE



PODSTAWOWE INFORMACJE

� Przedmiotem  sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana budynkami biurowo – warsztatowymi 

o pow. użytkowej 1.600,19m², zlokalizowana w Radomiu, przy ul. Wierzbickiej 80C. W skład nieruchomości wchodzą działki 

ewidencyjne o numerach 146/3, 146/16 oraz 149 o łącznej powierzchni 22.131,00 m². Dla nieruchomości Sąd Rejonowy 

w Radomiu  VI Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr RA1R/00052190/1. Nieruchomość ogrodzona, 

oświetlona i zabudowana sieciami zewnętrznymi, posiada dostęp do infrastruktury technicznej w tym wodno – kanalizacyjnej, 

elektrycznej i gazowej. Teren utwardzony

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

W związku z powyższym została przeprowadzona ocena stanu zanieczyszczenia środowiska gruntowo – wodnego. Analiza 

uzyskanych wyników badań wskazała istnienie zanieczyszczeń przekraczających poziom dopuszczalny w pobliżu zbiorników. 

Wartość rynkowa nieruchomości uwzględniać będzie  koszty działań naprawczych zanieczyszczonych gruntów.

� Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radom (Uchwała nr 

221/99 z dnia 29.12.1999r z późn. zm.) nieruchomość znajduje się w strefie oznaczonej symbolem U - obszary, gdzie możliwe 

jest rozmieszczenie obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2.000 m². Przedmiotowa nieruchomość położona 

jest na obszarze, którego wskaźnik intensywności zabudowy wynosi min.0,5, a max.3,0, natomiast wysokość zabudowy nie może 

przekroczyć 25m. Teren nie znajduje się w rejestrze zabytków pod ochroną konserwatorską ani też w strefie zagrożenia 

powodzią i osuwiskami ziemnymi.



� Nieruchomość położona w pośredniej strefie miasta Radomia, w 

odległości 3 km od ścisłego centrum, przy drodze wojewódzkiej 

stanowiącej jeden z ważniejszych ciągów komunikacyjnych 

południowej części Radomia, łączący sięz południowa obwodnicą. 

Dojazd do nieruchomości  możliwy przez działkę nr 146/15, na której 

dokonano realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na 

przebudowie skrzyżowania ulic: Wierzbickiej, Toruńskiej, Wjazdowej 

wraz z infrastrukturą techniczną. Rejon, w którym usytuowana jest 

nieruchomość ma charakter mieszany, z przewagą zabudowy 

handlowej, usługowej, przemysłowej, usytuowanej przede wszystkim 

wzdłuż ulicy Wierzbickiej oraz większych ulic dojazdowych. W 

sąsiedztwie znajdują się : budynek handlowy sieci E. Leclerc, dyskonty 

sieci Lidl, Biedronka. Tereny na południe i północny wschód pełnią

funkcję mieszkalną . W sąsiedztwie również Zespół Szkół, oraz 

zajezdnia MPK. 

POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI I DOSTĘPNOŚC KOMUNIKACYJNA

.

Położenie miejscowości na wybranym wycinku mapy Polski, 
Źródło: wikipedia





POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

Rejon, w którym usytuowana jest 
nieruchomość ma charakter mieszany, z 
przewagą zabudowy handlowej, 
usługowej, przemysłowej, usytuowanej 
przede wszystkim wzdłuż ulicy 
Wierzbickiej oraz większych ulic 
dojazdowych. W sąsiedztwie znajdują
się : budynek handlowy sieci E. 
Leclerc, dyskonty sieci Lidl, Biedronka. 
Tereny na południe i północny wschód 
pełnią funkcjęmieszkalną . W 
sąsiedztwie również Zespół Szkół, oraz 
zajezdnia MPK. 

Rejon, w którym usytuowana jest 
nieruchomość ma charakter mieszany, z 
przewagą zabudowy handlowej, 
usługowej, przemysłowej, usytuowanej 
przede wszystkim wzdłuż ulicy 
Wierzbickiej oraz większych ulic 
dojazdowych. W sąsiedztwie znajdują
się : budynek handlowy sieci E. 
Leclerc, dyskonty sieci Lidl, Biedronka. 
Tereny na południe i północny wschód 
pełnią funkcjęmieszkalną . W 
sąsiedztwie również Zespół Szkół, oraz 
zajezdnia MPK. 

Żródło: www.mapy.geoportal.gov.pl



ZABUDOWA NIERUCHOMOŚCI:

Ponadto: wiata stacji paliw oraz zbiorniki paliwa ( 5 sztuk)

Działka 146/3 zabudowana jest budynkiem portierni (pow. użyt. 42,60 m²).Budynek stacji paliw (pow. użytk.260,56 m².) 
oraz myjnia (pow. użytk.488,50 m²) zlokalizowane są na działce nr 146/16. Przyległy do myjni budynek biurowo –
warsztatowy (pow. użytk. 808,53 m²) położony jest na działkach 146/16 oraz 149.  Ponadto na nieruchomości usytuowana 
jest wiata stacji paliw oraz pięć zbiorników paliwa

1/062,13113,442,60Budynek Portierni

1/0305,27959,0260,56Stacja paliw

1/0564,02507,1488,50Budynek myjnia

1/0305,27959,0260,53Budynek  warsztatowo – biurowy

Liczba kondygnacji 
naziemnych

-podziemnych

Powierzchnia 
zabudowy [m2]

Kubatura [m3]
Powierzchnia 
użytkowa [m2]

Nazwa budynku
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Kontakt: Kontakt: 

DziaDziałł Obrotu NieruchomoObrotu Nieruchomośściami ciami 
Warszawa ulWarszawa ul. . ŚŚwiwięętokrzyska 31/33tokrzyska 31/33, pok, pokóój nr  j nr  624624
Telefon:  + 48Telefon:  + 48725725--230230--306306
ee--mailmail : : joanna.idzikjoanna.idzik@poczta@poczta--polska.plpolska.pl
www.nieruchomosci.pocztawww.nieruchomosci.poczta--polska.plpolska.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.


