
 
 
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS NIERUCHOMOŚCI 

1. STAN PRAWNY 

Nieruchomość lokalowa - lokal użytkowy, stanowiący odrębną nieruchomość, zlokalizowany w Opolu przy 

ul. Pankiewicza 5, stanowiący własność PROWOD Sp. z o.o., dla której prowadzona jest księga wieczysta 

KW OP10/00151143/2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej 906/10000cz., objętym księgą 

wieczystą KW OP1O/00105898/2 (nie zmieniono właściciela udziału w w/w księdze wieczystej i figuruje 

Gmina Dobrzeń Wielki). 

Księgi wieczyste prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Opolu - VI Wydział Ksiąg Wieczystych . W dziale III i 

IV w/w ksiąg wieczystych brak wpisów. 

2. OZNACZENIE W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW 

 

Działka nr 
Karta 

mapy 
Obręb 

Jednostka 

ewidencyjna 

Rodzaj użytków / 

klasa 

Powierzchnia w 

ha 

Jednostka reje-

strowa 

1 2 3 4 5 6 7 

618/75 8 Czarnowąsy m. Opole 
B 

RIVa 

0,1050 

0,0720 
G.1602 

Razem 0,1770 
 

Adres nier. Opole ul. Pankiewicza 5 

Właściciel/adres PROWOD Sp. z o.o. siedziba 46-082 Kup ul. Rynek 4 w 906/10000cz. 

Księga wieczysta KW OP1O/00105898/2 

3. UWARUNKOWANIA PLANISTYCZNE I OCHRONNE 

Dla przedmiotowego terenu brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz brak 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

Faktyczny sposób użytkowania: Przedmiotowy teren zabudowany jest budynkiem mieszkalno-usługowym  

wielorodzinnym oraz gospodarczym, zagospodarowany zielenią niską i wysoką. 

4. OPIS TECHNICZNO-UŻYTKOWY 

1) Opis gruntu 

 Przedmiotowa nieruchomość gruntowa w granicach działki o nr ewidencyjnym 618/75 a.m. 8 obręb 

Czarnowąsy m. Opole o powierzchni 0,1770 ha, położona jest przy drodze gminnej, ul. Pankiewicza 5. 

Zabudowana jest budynkiem mieszkalno-usługowym i budynkiem gospodarczym. Kształt działki regularny, 

teren płaski o korzystnej hipsometrii, dobrze nasłoneczniony, w pełni zagospodarowany. Niezabudowana 

część terenu działki zagospodarowana jest zielenią niską i wysoką oraz ogródkami. Teren działki uzbrojony 

jest w sieci: elektryczną, teletechniczną, wodociągową, kanalizacyjną, ciepłociąg. 



 
 

 

 

2) Opis ogólny budynku mieszkalno

 Budynek wolnostojący piętrowy

czterospadowym z lukarnami. Konstrukcja dachu płatwi

Budynek wzniesiony został w technologii trady

mieszkalne i lokal użytkowy, na pozostałych kondygnacjach cztery lokale mieszkalne. W

zlokalizowane są piwnice dla lokatorów i pomieszczenia techniczne

WSKAŹNIKI TECHNICZNE 

Powierzchnia użytkowa wszystkich lokali: 

Powierzchnia pomieszczeń przynależnych 

DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE

- Fundamenty - z cegły pełnej oraz 

- Ściany zewnętrzne i wewnętrzne

cem-wap, wewnętrzne częściowo z cegieł częściowo obłożone płytami gipsowo

lukarn ocieplone i wykończone tynkiem mineralnym

- Strop nad piwnicą odcinkowy, nad 

tynkowany zaprawą cementowo

- Schody zewnętrzne i do piwnic 

poddasza schody drewniane jednobiegowe

- Dach o konstrukcji drewnianej, płatwiowo

ceramiczną; 

- Tynki wewnętrzne gładkie cem

- Stolarka okienna z PCV, w piwnicy drewniana, 

- Posadzki zróżnicowane w zależności od rodzaju pomieszczeń: z płytek ce

drewnianych; 

- Instalacje: elektryczna, wod

zlokalizowanym w piwnicy; 

- Odprowadzenie wody deszczowej

mieszkalno-usługowego 

piętrowy z użytkowym poddaszem, podpiwniczony,

Konstrukcja dachu płatwiowo-kleszczowa, pokrycie 

Budynek wzniesiony został w technologii tradycyjnej. W budynku zlokalizowane są na parterze dwa lokale 

mieszkalne i lokal użytkowy, na pozostałych kondygnacjach cztery lokale mieszkalne. W

piwnice dla lokatorów i pomieszczenia techniczne. 

Powierzchnia użytkowa wszystkich lokali: 485,88 m2.  

Powierzchnia pomieszczeń przynależnych - piwnic: 57,77 m2. 

MATERIAŁOWE 

z cegły pełnej oraz kamieni; 

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne - ściany zewnętrzne murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie 

wap, wewnętrzne częściowo z cegieł częściowo obłożone płytami gipsowo

lukarn ocieplone i wykończone tynkiem mineralnym; 

, nad pozostałymi kondygnacjami drewniany ze ślepym pułapem od dołu 

tynkowany zaprawą cementowo-wapienną; 

do piwnic betonowe, klatka schodowe wewnętrzna żelbetowa

jednobiegowe; 

o konstrukcji drewnianej, płatwiowo-kleszczowej czterospadowy z lukarnami kryty dachówką 

gładkie cem-wap. lub z płyt gipsowych, zewnętrzne cem-wap.

w piwnicy drewniana, stolarka drzwiowa drewniana; 

zróżnicowane w zależności od rodzaju pomieszczeń: z płytek ceramicznych, z paneli, desek 

wod-kan z sieci wiejskiej, c-o i ciepła woda z sieci z wymiennikiem 

Odprowadzenie wody deszczowej poprzez rynny i rury spustowe. 
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podpiwniczony, przekryty dachem 

kleszczowa, pokrycie dachówką ceramiczną. 

ej. W budynku zlokalizowane są na parterze dwa lokale 

mieszkalne i lokal użytkowy, na pozostałych kondygnacjach cztery lokale mieszkalne. W piwnicy 

 

ramicznej pełnej na zaprawie 

wap, wewnętrzne częściowo z cegieł częściowo obłożone płytami gipsowo-kartonowymi. Ściany 

drewniany ze ślepym pułapem od dołu 

klatka schodowe wewnętrzna żelbetowa, na strych z 

spadowy z lukarnami kryty dachówką 

wap.; 

ramicznych, z paneli, desek 

z sieci z wymiennikiem 



 
 

 

 

3) Opis ogólny lokalu mieszkalnego

 Lokal użytkowy – była apteka,

Obejmuje dwa pomieszczenia 

pomieszczeń przechodnie. Strop nad lokalem drewniany, otynkowany, p

paneli drewnianych bądź z płytek ceramicznych.

płytkami ceramicznymi. Ogrzewanie w lokalu i ciepła woda z sieci cieplnej. 

lokalu przeciętny. 

Do lokalu użytkowego przynależy piwnica nr 1 zlokalizowana w części podpiwniczonej. Strop nad piwnicą 

odcinkowy, posadzki betonowe, drzwi 

Powierzchnia użytkowa lokalu użytkowego „E”:

Powierzchnia przynależnej piwnicy nr 1:

 

 

 

ogólny lokalu mieszkalnego 

była apteka, zlokalizowany jest na parterze budynku mieszkalno

 pokoi, łazienkę z toaletą, przedpokój. Wejścia do poszczególnych

pomieszczeń przechodnie. Strop nad lokalem drewniany, otynkowany, posadzki 

z płytek ceramicznych. Ściany malowane w łazience obłożone częściowo 

Ogrzewanie w lokalu i ciepła woda z sieci cieplnej. Drzwi płycinowe. Standard 

Do lokalu użytkowego przynależy piwnica nr 1 zlokalizowana w części podpiwniczonej. Strop nad piwnicą 

odcinkowy, posadzki betonowe, drzwi drewniane deskowe. 

użytkowego „E”: 41,10 m2. 

przynależnej piwnicy nr 1: 9,55 m2. 
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a parterze budynku mieszkalno-usługowego. 

Wejścia do poszczególnych 

osadzki w pomieszczeniach z 

Ściany malowane w łazience obłożone częściowo 

Drzwi płycinowe. Standard 

Do lokalu użytkowego przynależy piwnica nr 1 zlokalizowana w części podpiwniczonej. Strop nad piwnicą 

 


