Nr T05586

Lubomino, ul. Szymanowskiego 13

Cena netto: 54 000 PLN
Tryb sprzedaży: negocjacje

Typ nieruchomości: brak danych

Podstawowe informacje
Powierzchnia
Powierzchnia budynków: 45 m2
Powierzchnia gruntów: 162 m2
Tytuł prawny
Użytkowanie wieczyste gruntu dz.
nr 273/1, oraz budynek stanowiący odrębny od gruntu
przedmiot własności
Nr działki
273/1
Nr KW
OL1O/00056768/1
Informacje planistyczne
Miejscowy Plan
Zagospodarowania
Przestrzennego

Lokalizacja
Nieruchomość położona przy ul. Szymanowskiego w miejscowości Lubomino w powiecie lidzbarskim, województwo
warmińsko-mazurskie.
W bezpośrednim sąsiedztwie występuje zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa oraz tereny rolne. Oferowany obiekt stanowi przybudówkę
do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej. Nieruchomość położona przy ul. Szymanowskiego, która jest jedną z głównych dróg
miejscowości. W odległości 300 m przebiega droga wojewódzka nr 507 łącząca drogi ekspresowe: S1 w okolicach Dobrego Miasta i S22
w okolicach Maciejewa. Wzdłuż drogi nr 507 mieszczą się obiekty użyteczności publicznej, a także punkty handlowo-usługowe.

Opis nieruchomości
Na sprzedaż budynek przybudowany do OSP przy głównej drodze miejscowości.
Działka o powierzchni 162 m2 zabudowana budynkiem technicznym o powierzchni użytkowej 44,50 m2. Budynek techniczny jest
obiektem parterowym, stanowi przybudówkę do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej. Wybudowany w technologii tradycyjnej,
murowany z cegły ceramicznej pełnej. Elewacja zewnętrzna i wewnętrzna pokryta tynkiem cementowo-wapiennym. Okna PVC, drzwi
zewnętrzne stalowe, wewnętrzne płycinowe. Posadzki cementowe wyłożone gumolitem. Układ funkcjonalny obejmuje pomieszczenie
użytkowe o pow. 25,4 m2 oraz pomieszczenie techniczne o pow. 19,1 m2. Do budynku prowadzi jedno wejście od strony południowej.
Wyposażony w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, wentylacyjną, teletechniczną, klimatyzację.
Działka posiada regularny kształt, zbliżony do trapezu. Teren nieruchomości częściowo ogrodzony płotem z siatki na słupkach
stalowych. Dojazd do nieruchomości drogą o trwałej nawierzchni, asfaltowej. Teren poza zabudową utwardzony, miejscami
zagospodarowany trawnikiem.

Infrastruktura Techniczna
Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych korzystania oraz dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej
pozostającej w obrębie nieruchomości, dotyczy to:
- powierzchni 19,1 m2 w budynku na zasadzie użytkowania
- gruntu na zasadzie służebności przesyłu - 18,58m2
- na elewacji budynku na zasadzie użytkowania - powierzchnia 1,2 m2

Przeznaczenie
Działka nr 273/1 w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla
obszaru Gminy Lubomino uchwalonego uchwałą z dnia 30.08.2005r, jest
umiejscowiona w obrębie oznaczonym symbolem: UB tj. usługi bezpieczeństwa

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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