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Dotyczy: nieruchomość położonej w Górkach Wielkich przy ul. Pod Zebrzydkę 89 
(KW nr BB1C/00056927/9, KW nr BB1C/00077233/0) 

 

 
Grunt (działka) 

Działka nr 705/23 o powierzchni 0,1031 ha, działka gruntu nr 705/24 o 
powierzchni 0,0997 ha oraz działka nr 710/20 o powierzchni 0,0141 ha.  
 

Opis Nieruchomości 
Nieruchomość położona w Górkach Wielkich przy ul. Pod Zebrzydkę 89, 
składającą się z ww. działek oraz budynku mieszkalnego piętrowego  

Parametry techniczne 
budynku 

Powierzchnia użytkowa pomieszczeń w budynku stanowi 407,32 m
2 

. 
Budynek wzniesiony w latach 1996-2006, murowany zwieńczony dachem 
wielospadowym kryty dachówką. Budynek to obiekt wolnostojący, 
niepodpiwniczony, mieszczący na parterze pomieszczania mieszkalne, dwie 
łazienki i basen (w stanie do adaptacji), garaż dwustanowiskowy, 
pomieszczenia gospodarcze, kotłownie i komunikacje. Na pierwszym piętrze 
znajdują się pomieszczenia mieszkalne, dwie łazienki, kuchnia jadalnia, 
duży salon z wyjściem na obszerny taras. Na poddaszu znajduje się otwarta 
przestrzeń o powierzchni użytkowej ok. 140m2, wymagająca adaptacji. 
Poszczególne kondygnacje łączone są schodami w okładzinie dębowej. 
Budynek wyposażony jest w instalację elektroenergetyczną, wodociągową i 
kanalizacyjną (gminną), centralne ogrzewanie w oparciu o kocioł olejowy, 
centralny odkurzacz, odgromową, alarmową.   

Opis głównych cech 
nieruchomości 

Nieruchomość składa się z przylegających do siebie działek gruntu nr 
705/23, 705/24 oraz 710/20, które stanowią zwarty kompleks gruntowy o 
łącznej powierzchni 2.169 m2, posiadający kształt zbliżony do prostokąta, 
przy czym działka nr 710/20 znajduje si e poza regularną figurą 
nieruchomości. Działki stanowią zorganizowaną całość gospodarczą, przy 
czym działka 705/23 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, działka 
710/20 zabudowana jest wiatą grillową, konstrukcji drewnianej, natomiast 
działka 705/24 stanowi niezabudowany teren zieleni – łąka. 

Atrakcyjność 
nieruchomości 

Nieruchomość mieści się na terenie Gminy Brenna (obręb Górki Wielkie) w 
Beskidzie Śląskim, który jest bardzo atrakcyjny pod względem 
turystycznym i wypoczynkowym. Sąsiedztwo nieruchomości stanowi luźna 
zabudowa mieszkaniowa domków jednorodzinnych, dobry dojazd do posesji 
i korzystny kształt działki. 

 
Pozostałe informacje 

Możliwość zakupu 
nieruchomości 
 

 
Egzekucja komornicza, II termin licytacji wyznaczony na dzień 12.03.2021 r. 
 

Cena oszacowania 
 
1.887.634,00 zł  

Cena wywołania 
 
1.258.422,67 zł  

Obwieszczenie o  
I terminie licytacji 

Oferta licytacji na następnej stronie 

Dane do kontaktu: 
O.K. Bank Spółdzielczy 

Poniedziałek - Piątek 

w godzinach od 7.15 do 15.15 

📞 tel. 32 33 91 828,32 33 91 930, 32 33 91 980 

mail:dwt@okbank.pl 
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Od 2010 roku Bank notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A.  z siedzibą w Warszawie na rynku CATALYST. 
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