
  Firma Collar Textil w upadłości likwidacyjnej / dawny zakład 

Wólczanki/poszukuje inwestora dla nieruchomości   położonej w województwie 

świętokrzyskim, powiecie opatowskim, gminie  Opatów, mieście Opatów, przy 

ul.Sempołowskiej 4 i ul. 1 Maja o łącznej powierzchni 1 ha 82 a i 44 m2 składającej się  z 

działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 

1. działka o numerze ewidencyjnym  629/1..............o powirzchni.479 m², 

2. działka o numerze ewidencyjnym  1951.................o powierzchni 1ha 77a 65m²  

  

objętej Księgą Wieczystą nr 5475 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Opatowie. 

 Włascicielem gruntu jest Skarb Państwa. 

Zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego przedmiotem działalności Spółki 

 była produkcja ubrań wierzchnich oraz produkcja bielizny.  

Majątek Przedsiębiorstwa Upadłego Collar Textil Sp. z o.o. stanowi: 

 prawo wieczystego użytkowania gruntu, 

 budynki i budowle, znajdujące się na zajmowanych nieruchomościach, 

 urządzenia techniczne i maszyny 

 inne środki trwałe, 

 wyposażenie, 

Nieruchomość zabudowana jest następującymi budynkami: 

1. Hala Produkcyjna o powierzchni użytkowej 6541,10 m². 

2. Budynek Administracyjny o powierzchni użytkowej 816,00 m² i kubaturze  

 9291,00 m³. 

3. Budynek Kotłowni- Warsztatu o powierzchni użytkowej 479,00 m² i kubaturze 

 2520,00 m³. 

4. Magazyn Materiałów Łatwopalnych o powierzchni użytkowej 12,00 m² i 

 kubaturze 44 m³. 

5. Budynek Transformatora o powierzchni użytkowej 89,70  m². 

6. Punkt Sprzedaży Koszul – budynek murowany o powierzchni użytkowej 

 96,90m². 

7. Budynek Szkoleniowo- Dydaktyczny o powierzchni użytkowej 190,00m² i 

 kubaturze 44 m³. 

8. Budynek Myjni o powierzchni użytkowej 40,00 m². 

9. Wiata Rowerowo-Motocyklowa o powierzchni użytkowej 176 m². 

10. Wiata Magazynowa o powierzchni użytkowej 250,00 m². 

 

Teren wyposazony jest w: 

 drogi, parkingi i place o nawierzchni utwardzonej z płyt żwirobetonowych o 

 powierzchni 4813 m² i chodniki o powierzchni 752 m², 

 ogrodzenie o długości 165 m i wysokości 2 metry i o długości 392 metry, 

 sieć elektryczną ( siła i światło ), 

 sieć wodociągową ( sieć miejska ) wykonaną z rur żeliwnych  o długości 50 m 

 uzbrojona w hydranty o długości 695 m, 

 sieć C.O. kanał murowany z cegły o długości 64 m, 

 sieć kanalizacji sanitarnej-przeompownia i osadnik ścieków, wodoszczelna, 

 trzykomorowa, 

 sieć kanalizacji deszczowej, 

 sieć telefoniczna- kabel telefoniczny TKN-10x4-0.5, 

 teren jest oświetlony-oświetlenie na słupach żelbetonowych, lampy RT o mocy 

 250 Wat. 



Nieruchomość sąsiaduje z terenami, na których zlokalizowane są obiekty użyteczności 

publicznej – Agencji Rynku Rolnego, Sanepidu, Zespołu Szkół Średnich, ZUS-u oraz luźna 

zabudowa jednorodzinna. 

Nieruchomość położona jest w obrębie 0001 miasta Opatów, w ścislym centrum 

miasta, ma urządzone dwa wjazdy od ulicy Sempołowskiej. 

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w pobliżu dwóch tras komunikacyjnych- 

drogi krajowej nr 9 i 74, łączącej Opatów z Rzeszowem, Sandomierzem, Lublinem, 

Kraśnikiem czy Krakowem. 

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Miasta i Gminy Opatów zatwierdzonego uchwałą nr XX/131/2000  Rady Miejskiej w 

Opatowie z dn. 12 lipca 2000 roku działki 629/1 / Opatów, ul.1 Maja/ oraz nr 1951/ Opatów, 

ul.Sempołowskiej 4/ nieruchomość położona jest w strefie rozwoju gospodarczego i 

przekształceń, jako obszary wielofunkcyjne, w centrum gminy z preferowaną funkcją usług 

publicznych..  

  

Spółka jest już po opisie i oszacowaniu przedsiębiorstwa, a operaty szacunkowe są do 

wglądu w zakładzie głównym w Opatowie, ul.Sempołowskiej 4. 

Informujemy, że istnieje możliwośc włączenia powyższych nieruchomości do 

specjalnej strefy ekonomicznej.  

Powyższa informacja nie  jest ofertą w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. 

 

Szczegółowe informacje o w/w nieruchomościach  uzyskać można w 

Sądzie Rejonowym w Kielcach Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. 

Upadłościowych i Naprawczych w Kielcach ul. Warszawska 44 oraz w Biurze 

Syndyka w Opatowie ul. Sempołowskiej 4 od poniedziałku do piątku w 

godzinach 8,00 - 14,00, gdzie również znajduje się operat szacunkowy  oraz 

wykazy składników majątkowych wchodzących i nie wchodzących w skład 

przedsiębiorstwa stanowiącego przedmiot sprzedaży tel. 0 15 868 10 25.  
       

 

        Syndyk  

        Hubert Kochanowski 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 


