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                Ornontowice, dnia 18.08.2020 r. 
 

Dotyczy: nieruchomość położona w Szczerbicach przy ul. Radoszowska 58 
(KW nr GL1Y/00016633/3) 

 

 
Grunt (działka) 
 

 
Działka nr 291/59 o powierzchni 3 830 m

2
  (rola) 

Opis Nieruchomości 

Nieruchomość położona w Szczerbicach przy ul. Radoszowska 58 
składającą się z ww. działki oraz budynku mieszkalnego jednorodzinnego. 
Rok budowy 1961. Powierzchnia użytkowa  pomieszczeń w budynku: 88,10 
m

2
. 

Parametry techniczne 
budynku 

Budynek składa się z parteru z poddaszem użytkowym w części, budynek 
murowany w konstrukcji tradycyjnej z cegły (część konstrukcji betonowej). 
Strop nad piwnicą lany betonowy na belkach stalowych, nad I kondygnacją 
drewniany. Schody betonowe, wykończone drewnem. Dach drewniany 
dwuspadowy, kryty płytami falistymi z eternitu. Budynek jest ocieplony bez 
elewacji. Kuchnia bez dostępu do wody, 3 pokoje, łazienka  z WC, 
przedpokój, ganek.  
Posadzki cementowe, podłogi drewniane, ściany malowane, częściowo 
pokryte boazerią, częściowo tynkiem ozdobnym, częściowo sufity pokryte 
kasetonami, drzwi drewniane pełnie i oszklone, okna PCV. Energia 
elektryczna, woda, kanalizacja (do szamba). Kominek lokalny, brak 
centralnego ogrzewania (kaloryfery zamontowane ale brak pieca).  
 

Opis głównych cech 
nieruchomości 

Działka posiada kształt prostokąta o korzystnych długościach boków, teren 
o nieznacznym nachyleniu. Działka jest zabudowana budynkiem 
mieszkalnym jednorodzinnym (88,10 m

2
) z dobudowaną częścią 

gospodarczą oraz murowanym budynkiem gospodarczym (powierzchnia 
zabudowach tych dwóch budynków murowanych ok. 60m

2
). W pobliżu 

budynków, działka jest ogrodzona z trawnikiem oraz ozdobną roślinnością, 
dalsza część nieruchomości porośnięta trawą. 

Atrakcyjność 
nieruchomości 

Wielkość i konfiguracja działki oceniono jako bardzo dobrą. 

Lokalizacja 
Województwo śląskie, powiat rybnicki,  gmina Gaszowice, miejscowość  
Szczerbice, , ul. Radoszowska 58,  

 
Pozostałe informacje 

Możliwość zakupu 
nieruchomości 
 

 
Egzekucja komornicza, I termin licytacji wyznaczony na dzień 07.10.2020 r. 
 

Cena oszacowania 
 
170.300,00 zł  

Cena wywołania 
 
127.725,00 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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