
 
 
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS NIERUCHOMOŚCI 
1. STAN PRAWNY 
Lokal użytkowy - gospodarczy, wyodrębniony w budynku gospodarczym nr 3, położonym w Opolu przy ul. 
Jagiełły 25, stanowiący własność PROWOD Sp. z o.o., wraz z pomieszczeniem przynależnym – strychem nr 
6 oraz udziałem w nieruchomości wspólnej 1620/10000cz. Nieruchomość obejmuje działki nr 677/143, 
1895/141 a.m. 2 obręb Czarnowąsy, jednostka ewidencyjna miasto Opole.  

Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW OP1O/00151148/7 przez Sąd 
Rejonowy w Opolu – VI Wydział Ksiąg Wieczystych. W dziale II i IV 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 

677/143 2 
Czarnowąsy m. Opole 

B 0,0619 G.2253 

1895/141 2 B 0,0129  

Razem 0,0748  

Adres nier. Opole ul. Jagiełły 25 
Właściciel/adres PROWOD Sp. z o.o.  

Księga wieczysta KW OP1O/00151148/7 

3. UWARUNKOWANIA PLANISTYCZNE I OCHRONNE 
Dla przedmiotowego terenu brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Opola uchwalonego 
uchwałą nr LXVI/1248/18 Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2018r. przedmiotowy teren oznaczony jest w 
części graficznej studium symbolem: 

13.1.M – STREFA MIESZKANIOWA. 

4. OPIS TECHNICZNO-UŻYTKOWY 
1) Opis gruntu 
Przedmiotowe działki zlokalizowane są w terenie zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej, 
bezpośrednio przy drodze ul. Jagiełły o nawierzchni asfaltowej z bezpośrednim z niej zjazdem. Działka nr 
677/143 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, budynkami gospodarczymi w 
zabudowie zwartej i przylegającym prostopadle budynkiem użytkowym – gospodarczym, pozostała część 
terenu zagospodarowana zielenią niską i wysoką, przed budynkiem występuje nawierzchnia z kostki 
betonowej. Na terenie działki nr 1895/141 występują fragmenty zabudowy gospodarczej. Teren działek 
równy, kształt regularny. Teren uzbrojony jest w sieć energetyczną, wodę, kanalizację, ciepłociąg. 
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2) Opis ogólny budynku mieszkalnego wielorodzinnego 

 
Budynek wolnostojący, piętrowy z użytkowym poddaszem, podpiwniczony, przekryty dachem 
dwuspadowym z naczółkami o konstrukcji drewnianej, kryty dachówką ceramiczną karpiówką, wzniesiony 
w technologii tradycyjnej. W budynku zlokalizowane są cztery lokale mieszkalne. W piwnicy zlokalizowane 
są piwnice dla lokatorów i pomieszczenia techniczne. 

WSKAŹNIKI TECHNICZNE 

Powierzchnia zabudowy budynku: 142,14 m2.  

Powierzchnia użytkowa lokali: 244,36 m2. 

Powierzchnia piwnic przynależnych: 29,85 m2. 

Kubatura: 1394,00 m3. 

DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE 

- Fundamenty - z cegły pełnej oraz kamienia; 

- Ściany zewnętrzne i wewnętrzne - ściany zewnętrzne murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie 
cem-wap, wewnętrzne częściowo z cegieł częściowo wykonane w lekkiej technologii szkieletowej; 

- Strop nad piwnicą odcinkowy łukowy, nad pozostałymi kondygnacjami drewniany ze ślepym pułapem od 
dołu tynkowany zaprawą wapienną na trzcinie lub cem-wapienną; 

- Schody zewnętrzne i do piwnic betonowe, klatka schodowe wewnętrzna drewniana; 

- Dach o konstrukcji drewnianej, płatwiowo-kleszczowej, dwuspadowy z naczółkami kryty dachówką 
ceramiczną karpiówką; 

- Tynki wewnętrzne gładkie cem-wap. lub z płyt gipsowych, zewnętrzne cem-wap.; 

- Stolarka okienna z PCV, w piwnicy drewniana i z PCV, stolarka drzwiowa drewniana, metalowa; 

- Posadzki zróżnicowane w zależności od rodzaju pomieszczeń: z płytek ceramicznych, z paneli, desek 
drewnianych, lastryka, betonowe; 

- Instalacje: elektryczna, wod-kan z sieci wiejskiej, c-o i ciepła woda z sieci z wymiennikiem zlokalizowanym 
w piwnicy; 

- Odprowadzenie wody deszczowej poprzez rynny i rury spustowe. 
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3) Opis budynków gospodarczych 

 
 
Budynki w zabudowie półzwartej. W swej podstawowej części budynek parterowy z poddaszem 
nieużytkowym przekryty dachem dwuspadowym krytym dachówką z dobudowanym budynkiem 
parterowym przekrytym dachem jednospadowym krytym blachą. W budynkach zlokalizowane są cztery 
pomieszczenia gospodarcze, przy czym z pomieszczenia gospodarczego nr 2 jest wejście na strych. Strop 
nad częścią pomieszczeń żelbetowy, nad pozostałą typu WPD. Wejście na poddasze schodami drewnianymi. 
Bramy do pomieszczeń gospodarczych drewniane deskowe dwuskrzydłowe mocno zużyte, drzwi 
drewniane. Posadzki w pomieszczeniach betonowe, ściany wewnątrz otynkowane. W budynkach występuje 
instalacja elektryczna.  
 

WSKAŹNIKI TECHNICZNE 

Powierzchnia zabudowy budynku: 104,82 m2.  

Powierzchnia użytkowa pomieszczeń gospodarczych: 70,39 m2. 

Powierzchnia strychu: 44,42 m2. 

Kubatura: 457,05 m3. 
 
4) Opis budynku gospodarczego nr 3 
Budynek w zabudowie półzwartej z budynkami gospodarczymi, przylega do nich prostopadle. Wzniesiony 
w technologii tradycyjnej jako parterowy z poddaszem nieużytkowym, przekryty dachem dwuspadowym 
krytym dachówką. Strop nad pomieszczeniem parteru odcinkowy, łukowy. Na parterze budynku 
zlokalizowane jest jedno pomieszczenie którego wysokość nie spełnia kryteriów do stałego pobytu ludzi, 
było i może być wykorzystywane jako pomieszczenie użytkowe, składowe itp. Z parteru jest również wyjście 
na poddasze poprzez klatkę schodową drewnianą z osobnym wejściem od zewnątrz budynku. Okna w 
budynku z PCV i drewniane, drzwi wejściowe metalowe. W trakcie użytkowania wykonywano prace 
remontowe przystosowujące pomieszczenie na parterze do funkcji użytkowej. W budynku występuje 
instalacja elektryczna. 
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WSKAŹNIKI TECHNICZNE 

Powierzchnia zabudowy budynku: 68,97 m2.  

Powierzchnia użytkowa lokalu użytkowego - gospodarczego: 25,87 m2. 

Powierzchnia strychu: 49,31 m2. 

Kubatura: 400,07 m3. 
 
5) Opis lokalu użytkowego – gospodarczego 

Lokal użytkowy – gospodarczy zlokalizowany jest na parterze budynku gospodarczego oznaczonego na rys. 
nr 3. Obejmuje jedno pomieszczenie. Posadzka w lokalu betonowa, ściany malowane, okna z PCV, drzwi 
metalowe. Lokal wyposażony w energię elektryczną. Do lokalu przynależy strych, do którego prowadzi 
klatka schodowa drewniana z wejściem z zewnątrz budynku. Posadzka na strychu betonowa.  

 

Lp. Rodzaj pomieszczenia Powierzchnia w m2 Pomieszczenie 
przynależne 

Powierzchnia w m2 

1 
Pomieszczenie użytkowe – 

gospodarcze „A” 
25,87 Strych nr 6 49,31 

 


