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OBIEKT NA WYNAJEM
pow. całkowita: 1 300,00 m2, pow. działki: 2 511,00 m2,
Tomaszowice
Cena 20

000 zł

Nieruchomość znajduje się w odległości ok. 10 km od Lublina. Posadowiona jest na działce o łącznej powierzchni
1,8974 ha, z czego do dyspozycji najemcy będzie działka o pow. ok. 0,2511 ha.
Budynek posiada dwie kondygnacje naziemne, jest częściowo podpiwniczony. Jego powierzchnia to ok. 1300 m2.
Budynek spełnia wymagania branży medycznej (w przeszłości prowadzone były w nim zabiegi rehabilitacyjne i
odnowy biologicznej wraz z częścią restauracyjną). Uzbrojenie terenu: sieć telekomunikacyjna, sieć
elektroenergetyczna, sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, sieć gazowa. Budynek posiada własne ogrzewanie
(kotły gazowe).
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Budynek posiada układ gabinetowy (z wydzielonymi pokojami na parterze i I piętrze), przestronny holl oraz
szeroką klatkę schodową. Powierzchnia na parterze może zostać przebudowana i stanowić jedną przestrzeń typu
"open space". W budynku zainstalowana jest winda, która obsługuje także poziom -1. Przed budynkiem znajduje
się 15 miejsc parkingowych.
Budynek znajduje się na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania (UCHWAŁA Nr XVI/118/2000
Rady Gminy Jastków z dnia 12 grudnia 2000 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Jastków). Przeznaczenie podstawowe MR (mieszkalnictwo rolnicze) z dopuszczeniem
funkcji:
zabudowy letniskowej (ML)
zabudowy mieszkaniowej niskiej (MN)
obiektów usług komercyjnych (UC)
obiektów usług publicznych (UP)
wyodrębnienia terenów zieleni publicznej (ZP, ZI)
urządzeń sportowych (US)
urządzeń infrastruktury technicznej
urządzeń komunikacyjnych, za wyjątkiem obiektów usług technicznych i stacji paliw;
Nieruchomość może być przeznaczona na różne rodzaje działalności, m.in.: szkołę, dom seniora, centrum
medyczne, centrum rehabilitacji i odnowy biologicznej, jako siedziba ﬁrmy (biura), obiekt hotelowogastronomiczny, centrum sportowe i inne zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Podana w ogłoszeniu cena ofertowa jest ceną netto, do której należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
Cała nieruchomość (zabudowany obszar o łącznej powierzchni 1,8974 ha) może być także
przedmiotem sprzedaży.
Zapraszamy do kontaktu.
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Symbol

6/ESP/OOW

Rodzaj nieruchomości

OBIEKT

Rodzaj transakcji

WYNAJEM

Status

AKTUALNA

Cena

20 000, 00 PLN

Cena za

MIESIĄC

Dostępne do wynajmu od

2022-06-27

Minimalny okres wynajmu

12

Kraj

POLSKA

Województwo

LUBELSKIE

Powiat

lubelski

Gmina

Jastków

Miejscowość

Tomaszowice

Powierzchnia całkowita

1 300, 00 m2

Powierzchnia działki

2 511, 00 m2

Powierzchnia użytkowa

1 300, 00 m2

Rodzaj obiektu

HANDLOWOUSŁUGOWY

Rodzaj budynku

ODDZIELNY OBIEKT

Standard

DOBRY

Droga dojazdowa

LOKALNA DROGA

Rodzaj nawierzchni

ASFALTOWA - KOSTKA

Liczba pięter

2

Ilość kondygnacji

3

Wysokość kondygnacji

300, 00 cm

Liczba pomieszczeń

15

Umeblowanie

BRAK

Ogrzewanie

C.O. GAZOWE

Podpiwniczenie /piwnica

CZĘŚC. PODPIWNICZ.

Dostępne sieci

ENERGETYCZNA
GAZOWA
KANALIZACYJNA
TELEKOMUNIKACYJNA

Winda w nieruchomości

Ilość wind

1

Rodzaj kanalizacji

MIEJSKA

Źródło wody

WODA MIEJSKA

Liczba miejsc
parkingowych

20

Typ parkingu

KOSTKA BRUKOWA, NA
PODJEŹDZIE

Ogródek

Witryna

Udogodnienia dla
inwalidów

Stan budynku

BARDZO DOBRY

Dotychczasowe
użytkowanie

GASTRONOMICZNE,
MEDYCZNE,
HANDLOWO-

Za co opłaty dodatkowe

PRĄD, WODA, GAZ,
ŚMIECI
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USŁUGOWE
Paweł Laszczyk
Paweł Laszczyk - praktyk sprzedaży z rynkiem nieruchomości związany od
2015r. Licencjonowany Pośrednik, Członek Zarządu Regionalnego
Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami w Lublinie. Partner
Zarządzający w ﬁrmie ESAPRO.
ESAPRO to specjalistyczna ﬁrma, która świadczy PROFESJONALNE USŁUGI w
zakresie sprzedaży i wynajmu nieruchomości komercyjnych oraz nieruchomości 690-492-225
premium.
biuro@esapro.pl
Zajmujemy się obsługą nieruchomości na terenie woj. lubelskiego.
• Pomagamy w przygotowaniu nieruchomości do sprzedaży/najmu.
• Oferujemy nowoczesne rozwiązania oraz nieszablonowe sposoby prezentacji
nieruchomości.
• Współpracujemy ze specjalistycznymi ﬁrmami w zakresie przygotowania
nieruchomości do sprzedaży/najmu.
• Docieramy z naszą ofertą zarówno do Klientów krajowych jak i zagranicznych.

Więcej ofert na stronie www.esapro.pl

