
Konecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Końskich

sprzeda nieruchomość zabudowaną, położoną w Końskich przy ulicy Wjazdowej 47,
oznaczoną  na  mapie  ewidencyjnej  miasta  Końskie  jako  działka  nr  6200/2  o  powierzchni
3,1183  ha,  dla  której  Sąd  Rejonowy  w  Końskich  prowadzi  księgę  wieczystą  nr
KI1K/0005515/4, na działce znajdują się:

1) budynek  murowany  A-1  dwukondygnacyjny,  budynek  murowany  A-2
jednokondygnacyjny  o  łącznej  powierzchni  użytkowej  1086,10  m2 ,  które  są
wyposażone  w instalację elektryczną, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną,

2) budynek murowany B warsztatowo-garażowy jednokondygnacyjny o powierzchni
      użytkowej 578,10 m2, który jest wyposażony w instalację elektryczną, centralnego
      ogrzewania, wodno-kanalizacyjną,
3) budynek  murowany  jako  magazyn  gazów  technicznych  jednokondygnacyjny

o powierzchni użytkowej 27 m2 , który jest wyposażony w instalację elektryczną, 
4) budynek  murowany  jednokondygnacyjny  jako  portiernia  o  powierzchni  użytkowej

17 m2 , który jest wyposażony w instalację elektryczną,
5) budynek  murowany  jednokondygnacyjny  jako  magazyn  materiałów  łatwopalnych

o powierzchni użytkowej 27,80 m2, który jest wyposażony w instalację elektryczną,
6) wiata z konstrukcji stalowej o powierzchni użytkowej 270 m2 , która jest wyposażona

w instalacje elektryczną,
7) drogi i place bazy wykonane z betonu – powierzchnia użytkowa 7266 m2,

      Atutem nieruchomości jest:

1) teren ogrodzony i oświetlony,
2) instalacja wodociągowa miejska / odprowadzenie ścieków – szambo własne /,
3) instalacja sanitarna,
4) zasilanie elektryczne / stacja TRAFO /,
5) instalacja telefoniczna,
6) kanał centralnego ogrzewania,
7)  bezkolizyjny dojazd do nieruchomości – z obwodnicy Końskie.

Cena  2 500 000,00 zł netto.
Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

Wszelkie koszty związane ze sprzedażą nieruchomości w tym koszty notarialne i wyceny
nieruchomości ponosi nabywca.
Bliższych informacji odnoście nieruchomości można uzyskać pod nr tel. 41 375 0160 lub 41
375 0163.

UWAGA:

Istnieje możliwość wydzierżawienia całej nieruchomości. Warunki do uzgodnienia.



Budynek A-1 widok od strony południowej

Budynek A-1 widok od strony północnej



Budynek A-1 wjazd

Budynek A-2 + Budynek B



Budynek A-2

Wiata z konstrukcji stalowej


