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NOWINIKI
- BUDYNEK BYŁEJ SZKOŁY
PODSTAWOWE INFORMACJE:

Miejscowość
Działka ewidencyjna:
- powierzchnia działki:

Powierzchnia użytkowa
budynków:
- szkoły:
- części mieszkalnej:
- budynek gospodarczy:
Księga wieczysta
Cena wywoławcza
nieruchomości:

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

Nowiniki
94/2
0,7587 ha,
w tym: Bi – 0,4697 ha,
Bz – 0,2890 ha
454,90 m2
88,75 m2
65,29 m2
KW SU1N/00009451/8
100,000,- zł (zwolniona
z VAT)
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Nieruchomość zabudowana budynkiem oświatowo – mieszkalnym o
pow. użytkowej 454,90 m2, w tym powierzchnia użytkowa części
mieszkalnej wynosi 88,75 m2.
Budynek jest w złym stanie technicznym. Składa się z części
parterowej użytkowej (po byłej szkole) i części piętrowej mieszkalnej
stanowiącej 2 lokale położone na pierwszym piętrze z
pomieszczeniem wspólnym na parterze (wózkownia), częściowo
podpiwniczony (pod częścią mieszkalną).
Na nieruchomości znajduje się również budynek gospodarczy o
pow. użytkowej 65,29 m2 z nieczynnymi ubikacjami, który ze względu
na słaby stan techniczny zakwalifikowano do likwidacji.
Na nieruchomości znajduje się również nieurządzone boisko szkolne
oraz liczne nasadzenia drzew i krzewów.
Dojazd do nieruchomości odbywa się asfaltową drogą powiatową i
asfaltową drogą gminną.
Odległość od miejscowości gminnej Puńsk ok. 7 km, do najbliższego
jeziora ok. 4 km.
Nieruchomość posiada dostęp do energii
elektrycznej, wody z wodociągu.
Nieruchomość oddana do użytku w 1963 r.
Konstrukcja budynku murowana ze
stropodachem krytym papą.
Centralne ogrzewanie z kotłowni na paliwo
stałe w piwnicy budynku.
Budynek wymaga generalnego remontu.
Dla nieruchomości brak jest aktualnego
planu zagospodarowania przestrzennego. W
studium uwarunkowań i zagospodarowania
przestrzennego Gminy Puńsk zatwierdzonym
uchwałą nr XII/104/00 Rady Gminy Puńsk w
dniu 18 sierpnia 2000 r. teren przeznaczony
jest na cele rolnicze.
Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych
obciążeń ani zobowiązań.
Kontakt:

Urząd Gminy Puńsk
ul. Mickiewicza 23, 16-515 Puńsk
tel.875161020
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