UDZIAŁ ½ W NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ
KATOWICKA 3/9 OLSZTYN
Przedmiotem sprzedaży jest udział 1/2 części, w nieruchomości lokalowej (lokalu
mieszkalnym) o powierzchni użytkowej 37,64 m2 opisany w KW nr OL1O/00161308/8 do
którego przynależy udział 12/1000 w prawie własności gruntu oraz częściach wspólnych
budynku, ujawnionych w księdze wieczystej KW nr OL1O/00049637/2. Nieruchomość
mieszkalna wraz z udziałami położona jest w Olsztynie, przy ulicy Katowickiej 3/9 na
terenie osiedla Podleśna. Osiedle Podleśna to największe pod względem powierzchni
osiedle Olsztyna. Na terenie osiedla znajduje się Jezioro Pereszkowo. Ulica Katowicka to
jedna z osiedlowych ulic miasta o niewielkim natężeniu ruchu. Zlokalizowana jest przy
niej głównie zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Działka nr 23-139, na której
zlokalizowany jest przedmiotowy budynek mieszkalny położona jest pomiędzy ulicą
Katowicką, Rataja i Toruńską. Dojazd do nieruchomości jest dobry, prowadzi drogą
asfaltową. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej (działka nr 23140/7). Nieruchomość jest w pełni uzbrojona - doprowadzona jest instalacja elektryczna,
wodociągowa, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, gazowa i telefoniczna.

Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz w dalszej
odległości zabudowa usługowa.

CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU
Budynek, w którym zlokalizowany jest przedmiotowy lokal to budynek mieszkalny
wielorodzinny, wolnostojący, 5-kondygnacyjny, wykonany w technologii tradycyjnej,
podpiwniczony. Budynek oddany do użytku w 1965 roku. Posadowiony jest na działce
ewidencyjnej nr 139 w obrębie 23 m. Olsztyn. Fundamenty budynku betonowe. Ściany
murowane z cegły. Elewacja zewnętrzna - tynk cementowo-wapienny gładki. Ściany
docieplone styropianem. Stropy żelbetowe monolityczne. Ściany malowane farbami
emulsyjnymi. Stropodach płaski kryty papą asfaltową. Obróbki blacharskie z blachy
stalowej ocynkowanej. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową,
kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, gazową oraz telefoniczną. Stan techniczny
budynku określono jako średni.

CHARAKTERYSTYKA LOKALU MIESZKALNEGO
Lokal nr 9 położony jest na I piętrze i posiada wejście ze wspólnej klatki schodowej.
Nieruchomość składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju. Łączna
powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 37,64 m2. Do lokalu przynależy piwnica o
powierzchni 4,15 m2. Standard wykończenia pomieszczeń na przeciętnym poziomie.
Ściany wewnętrzne malowane farbami emulsyjnymi. W łazience oraz częściowo w kuchni
ściany wyłożone glazurą. Posadzki wyłożone wykładzinami PCV oraz terakotą. Stolarka
okienna PCV. Stolarka drzwiowa wewnętrzna płytowa szklona. Drzwi wejściowe do
lokalu metalowe. Układ funkcjonalny pomieszczeń w lokalu jest bardzo słaby (pokoje
przejściowe, wejście do łazienki z jednego z pokoi, ciemna kuchnia). Dużym minusem
mieszkania jest brak balkonu. W lokalu są następujące instalacje: elektryczna,
wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, centralnego ogrzewania.

