Kontakt w sprawie oferty

Anna Mołodecka
tel.: 693773163
a.molodecka@anadom.pl

Obiekt na sprzedaż, Kęty

5 870 000 zł

OBIEKT NA SPRZEDAŻ

Dane oferty
Cena za m
2

Rodzaj

1 669 zł

Obiekt na sprzedaż

Nr oferty

86/3920/OOS

Powierzchnia

3518 m2

Opis nieruchomości
Prezentuję na sprzedaż kompleks budynków biurowych z parkingiem w centrum
Oświęcimia.Nieruchomość obejmuje działki o łącznej powierzchni 7 754 m2Na ogrodzonym terenie
znajdują się dwa budynki biurowe (1353,77 m2) oraz 2164,66 m2. Obydwa obiekty 4kondygnacyjne (3 piętra nadziemne i piwnica). Wewnątrz dwóch budynków mieszczą się
powierzchnie biurowe (m.in. w układzie gabinetowym), szkoleniowe, konferencyjne oraz
pomieszczenia socjalne, gospodarcze i techniczne. Ponadto w jednym z obiektów biurowych
(1353,77 m2) znajduje się 5 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 251,20 m2 (w skład
wchodzą lokale o pow.: 67,38 m2; 66,87 m2 wraz z przynależnym do tego lokalu pomieszczeniem
w piwnicy o pow. 13,42 m2; 16,39 m2; 33,01 m2; i 67,55 m2). Obiekty do adaptacji według
potrzeb i wykorzystania na cele biurowo-usługowe. Na działce utwardzony teren z licznymi miejsca
parkingowymi. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa jedno i wielorodzinna,
placówki użyteczności publicznej (m.in. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji) oraz obiekty handlowousługowe (duży dyskont spożywczy). W niewielkiej odległości przystanek autobusowy, Ponadto o
200 m oddalona jest droga krajowa nr 44, zaś dworzec kolejowy ,,Oświęcim oraz autobusowy – 650
m. Rynek Główny w odległości ok. 1 km, Muzeum Pamięci i Muzeum Auschwitz – 1,3 km.Zakłada
się przebudowę i rozbudowę (pionową i poziomą) istniejących budynków oraz budowę nowego

obiektu na działce.Zapraszam do zapoznania się z powyższą ofertą.Pośrednik odpowiedzialny
zawodowo – Anna Mołodecka – lic. nr 17871Kontakt: 693 773 163 e-mail:
a.molodecka@anadom.plKażda transakcja dokonywana za naszym pośrednictwem została objęta
ochroną ubezpieczeniową w PZU S.A. zgodnie z wymogami ustawy o gospodarce
nieruchomościami. Oferujemy bezpłatną pomoc w uzyskaniu atrakcyjnego kredytu na zakup
nieruchomości. Podane wyżej informacje zostały pozyskane od właściciela nieruchomości podczas
jej oględzin i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i nast. K.c. Aktualny stan prawny i faktyczny
może podlegać aktualizacji.
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