Nr T04069

Piotrków Kujawski, ul. Szpichlerna 2
Typ nieruchomości: biurowo-techniczne

Cena netto: 149 000 PLN
Tryb sprzedaży: negocjacje

Podstawowe informacje
Powierzchnia
Powierzchnia budynków: 102 m2
Powierzchnia gruntów: 132 m2
Tytuł prawny
Własność
Nr działki
542/1
Nr KW
WL1R/00026602/9
Informacje planistyczne
Studium Uwarunkowań i
Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego

Lokalizacja
Nieruchomość położona jest w ścisłym centrum miasta wśród zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W najbliższej odległości znajduje
się sieć obiektów handlowych oraz usługowych. Dojazd do nieruchomości prowadzi droga o nawierzchni asfaltowej. Miejscowość
stanowi znaczący lokalny ośrodek przemysłu spożywczego i elektromaszynowego, a także ważny węzeł komunikacyjny dla powiatu. W
mieście działają liczne zakłady rzemieślnicze i gospodarstwa agroturystyczne. Piotrków Kujawski położony jest w odległości ok 30 km od
Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej w Licheniu Starym oraz ok. 39 km od Inowrocławia.

Opis nieruchomości
Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości o powierzchni 132m2 zabudowaną budynkiem biurowo-technicznym o
powierzchni użytkowej 102m2. Budynek biurowo-techniczny jest obiektem dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, wykonanym w
technologii tradycyjnej jako murowany z elementów ściennych drobnowymiarowych z dachem płaskim krytym papą. Do budynku
prowadzą dwa niezależne wejścia zlokalizowane od strony północnej oraz wschodniej. W budynku wydzielono pomieszczenia biurowe,
techniczne oraz sanitarne. Działka ma kształt regularny, prostokątny, krótszym bokiem przylega do ulicy Szpichlernej. Działka położona
jest na terenie płaskim. Teren działki jest ogrodzony. Wjazd na teren nieruchomości prowadzi poprzez bramę z elementów stalowych
otwieraną skrzydłowo zlokalizowaną od strony ulicy Szpichlernej. Teren poza zabudową zagospodarowany trawnikiem.

Infrastruktura Techniczna
Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie na rzecz Orange Polska bezterminowych ograniczonych praw rzeczowych zabezpieczających
dostęp Orange Polska do infrastruktury teletechnicznej pozostającej w obrębie nieruchomości:
●
●
●

użytkowania pomieszczeń o łącznej powierzchni 39,40m2 (na parterze - 19,80m2, na I piętrze - 19,60m2),
ustanowienia pasa służebności na dachu i elewacji budynku na potrzeby infrastruktury teletechnicznej o powierzchni 0,32m2
oraz służebności przesyłu sieci teletechnicznych usytuowanych w i na gruncie o łącznej powierzchni 24,63m2.

Przeznaczenie
Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
gminy i wsi Piotrków Kujawski przedmiotowa działka przeznaczona została na
tereny mieszkaniowo-usługowe.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w
materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.
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