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OFERTA SPRZEDAŻY

NIERUCHOMOŚCI
ADRES

Turystyczna 36, Lublin

POWIERZCHNIA

0, 4174 ha

CENA

3.900.000,00 zł

Lublin, grudzień 2018

Przedmiotem oferty jest sprzedaż dwóch biurowców oraz oddzielnego budynku
portierni, zlokalizowanych na początku ulicy Turystycznej w Lublinie.
Nieruchomość położona jest we wschodniej części Lublina, przy drodze wyjazdowej w
kierunku Łęcznej i Włodawy (droga krajowa nr. 82). W odległości 4 km od węzła
obwodnicy Lublina i 3 km od ścisłego centrum miasta.

Sąsiednią zabudowę stanowią budynki o charakterze magazynowo – składowym,
produkcyjnym oraz usługowo-handlowym. Nieruchomość zlokalizowana w dogodnym
miejscu komunikacyjnym – najbliższy przystanek komunikacji miejskiej znajduje się
przed budynkiem. Całkowita powierzchnia działki wynosi 0,4174 ha.
Wartość rynkowa nieruchomości szacowana jest na kwotę: 3.900.000,00 zł.
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1. BUDYNEK BIUROWY
Całkowita powierzchnia: 1038,52 m2
Nieruchomość wybudowana w 1968 roku, składa się z dwóch kondygnacji i
podpiwniczenia. Wyposażona jest w sieć elektryczną, wodociągową, kanalizację
sanitarną, deszczową i telefoniczną. Powierzchnia użytkowa wynosi 1032,52m2.
Budynek poddano całkowitej modernizacji w 1997r. Jest w dobrym stanie technicznym
oraz wysokim standardzie wykończenia.
 budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej
 ławy, stopy fundamentów monolityczne żelbetowe, ściany
betonowe wylewane

fundamentowe

 ściany zewnętrzne murowane z cegły ceramicznej gr. 50cm ocieplone
styropianem o grubości 10cm
 ściany wewnętrzne murowane z cegły i gazobetonu
 wieńce, schody, podciągi monolityczne żelbetowe, stropy typu Kleina
 stropodach kryty papą termozgrzewalną
 obróbki z blachy ocynkowanej
 tynki wewnętrzne gładzone, malowane farbą emulsyjną
 elewacja pokryta tynkiem cementowo-wapiennym, malowanym
 ściany w sanitariatach pokryte glazurą
 sufity podwieszane z oświetleniem punktowym
 na podłogach w pokojach biurowych panele i parkiet, w sanitariatach terakota
 stolarka okienna PVC
 drzwi wewnętrzne drewniane, szklone; drzwi zewnętrzne aluminiowe i PVC.

2. BUDYNEK WARSZTATOWO-BIUROWY
Całkowita powierzchnia: 898,87 m2
Nieruchomość składa się z dwóch kondygnacji oraz częściowego podpiwniczenia.
Powierzchnia użytkowa części biurowej wynosi 524,57 m2, natomiast powierzchnia
części warsztatowej 374,30 m2.
Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągowo-kanalizacyjną,
centralne ogrzewanie, telefon oraz alarm. Jest w bardzo dobrym stanie technicznym.
Nieruchomość wybudowana w 1995 roku. Część biurowa o wysokim standardzie,
oddana do użytku w roku 2006r.

 część warsztatowa posiada zaplecze socjalne
 ławy, stopy fundamentowe monolityczne żelbetowe
 ściany zewnętrzne murowane z cegły ceramicznej i gazobetonu
 ściany ocieplone, elewacja pokryta tynkiem fakturowym
 wieńce, schody i podciągi monolityczne żelbetowe
 dach wielospadowy kryty blachą trapezową
 w części biurowej ściany gładzone, malowane farbami akrylowymi, parkiety
dębowe, okładziny schodów drewniane; w sanitariatach okładziny ceramiczne i
kamienne; stolarka okienna PVC; parapety z konglomeratów; stolarka drzwiowa
drewniana.

3. BUDYNEK PORTIERNI
Całkowita powierzchnia: 18 m2
Jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej;
stropodach kryty papą, rynny i obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej; stolarka
okienna PVC, stolarka drzwiowa drewniana.

