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                Ornontowice, dnia 18.08.2020 r. 
 

Dotyczy: nieruchomość położona w Katowicach przy ul. Pierwiosnków 2 
(KW nr KA1K/00036898/4) 

 

 
Grunt (działka) 

Działka nr 7974/196 o powierzchni 0,0746 ha, teren płaski, wyposażony w 
sieć wodną, kanalizacyjną, gazową oraz elektryczną.  

Opis Nieruchomości 

Nieruchomość położona w Katowicach przy ul. Pierwiosnków 2 składającą 
się z ww. działki oraz budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dla której 
prowadzona jest przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 
księga wieczysta nr KA1K/00036898/4 

Parametry techniczne 
budynku 

Powierzchnia użytkowa  pomieszczeń w budynku: 211,89 m
2
 

 

Opis głównych cech 
nieruchomości 

Budynek jednorodzinny piętrowy z poddaszem użytkowym, podpiwniczony, 
murowany, strop na belkach stalowych, betonowy. Dach konstrukcji 
drewnianej, dwuspadowy, krokwiowo-płatwiowy, izolowany termicznie, kryty 
blachodachówką. Elewacje budynku izolowane termicznie z tynkiem 
cienkowarstwowym. Dom posiada 4 pokoje, dwie łazienki i kuchnie. 
Budynek posiada instalacje: ogrzewania c.o. – kocioł centralnego 
ogrzewania gazowego z zasobnikiem c.w.u. instalacja co. z rur 
miedzianych, wodna z sieci miejskiej – instalacja z rur polipropylenowych 
zgrzewanych, ciepła woda użytkowa z bojlera zasilanego z kotła 
centralnego, elektryczna – podtynkowa, kanalizacyjna – rury PCV. 

Atrakcyjność 
nieruchomości 

lokalizacja nieruchomości, zagospodarowanie nieruchomości i jej otoczenia 
oraz dostępność komunikacyjna. Budynek po remoncie głównym 
przeprowadzonym w 2010 r.. 
 

Lokalizacja 

Katowice  dzielnica miasta Kostuchna, budynek usytuowany bezpośrednio 
przy drodze dojazdowej. Dojazd do nieruchomości drogą publiczną o 
nawierzchni asfaltowej z chodnikami wyłożonymi kostką burkową. 
Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią budynki mieszkalne jednorodzinne do 
wysokości dwóch kondygnacji nadziemnych. Budynek przylega do 
wycenianej nieruchomości o podobnej bryle architektonicznej.  

 
Pozostałe informacje 

Możliwość zakupu 
nieruchomości 
 

 
Egzekucja komornicza, II termin licytacji wyznaczony na dzień 29.09.2020 r. 
 

Cena oszacowania 
 
503.200,00 zł  

Cena wywołania 
 
335.466,67 zł  

Obwieszczenie o I 
terminie licytacji 

Szczegóły 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 

mailto:mail:dwt@okbank.pl
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