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_______________________    



Miejscowość Sędzisław, gmina Marciszów

Ulica, nr budynku Sędzisław nr 29

Powierzchnia lokalu mieszkalnego Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 39,00 m2

Działka ewidencyjna Działka ewidencyjna o numerze 172 z obrębu Sędzisław o  powierzchni 0,0797 ha.

Księga wieczysta
Księga wieczysta nr JG1K/00004177/8, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze, 

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

Stan prawny gruntu współwłasność

PODSTAWOWE INFORMACJE



PODSTAWOWE INFORMACJE

• Nieruchomość położona w centralnej części wsi Sędzisław, w gminie Marciszów. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości przebiega

czynna linia kolejowa oraz znajduje się sklep spożywczy. W bliskim sąsiedztwie dominuje przedwojenna zabudowa mieszkaniowa

wielorodzinna. Teren działki płaski, ogrodzony, z dojazdem bezpośrednio z drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej. Nieruchomość

uzbrojona w sieć elektroenergetyczną, wodną, kanalizacyjną i teleinformatyczną.

• Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego Gminy Marciszów przyjętym Uchwałą rady Gminy w Marciszowie Nr XXV/198/00 z dnia 29 listopada 2000 r.

zmienionym Uchwałą Rady Gminy w Marciszowie Nr XVIII/84/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. i Uchwałą Rady Gminy w Marciszowie Nr

XXXII/163/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. teren, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość oznaczony jest na rysunku studium

jako: w części tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej oraz w części tereny usług administracji.

• Miejscowość Sędzisław położona jest w województwie dolnośląskim, w powiecie kamiennogórskim, gminie Marciszów. W Sędzisławiu

znajdują się: sklep, kościół i stacja kolejowa. Ze stacji kolejowej w Marciszowie można dojechać do Wrocławia, Jeleniej Góry oraz

Kamiennej Góry i Czech.

• Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 39,00 m2 usytuowany jest na parterze budynku, składa się z 1 pokoju oraz kuchni. W

kuchni ścianką karton – gipsową wydzielono niewielką przestrzeń na łazienkę. Lokal wyposażony w instalację elektroenergetyczną,

wodociągową, kanalizacyjną. Ogrzewanie lokalu z pieca na paliwo stałe zlokalizowanego w piwnicy, w części wspólnej nieruchomości.



PODSTAWOWE INFORMACJE cd.

• W trybie określonym w art. 3051 Kodeksu cywilnego, przez wspólnotę mieszkaniową, na rzecz operatora 

telekomunikacyjnego, zostanie ustanowione nieodpłatne, nieograniczone w czasie, ograniczone prawo rzeczowe w postaci:

- służebności przesyłu dla infrastruktury teletechnicznej zlokalizowanej w gruncie działki o numerze ewidencyjnym 172

o łącznej powierzchni 86,76 m²  wraz z pasem ochronnym,

- dostępu do klatki schodowej budynku mieszkalnego posadowionego na działce o numerze ewidencyjnym 172 – punkt         

dostępowy, o łącznej powierzchni  0,3 m² wraz z pasem ochronnym.

• Lokal zajmowany bez tytułu prawnego. Przyszły Nabywca przejmie prawa i obowiązki zbywcy.



POŁOŻENIE

NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość położona w centralnej części wsi

Sędzisław, w gminie Marciszów.

❑W bezpośrednim sąsiedztwie przebiega czynna

linia kolejowa oraz znajduje się sklep

spożywczy. W bliskim sąsiedztwie dominuje

przedwojenna zabudowa mieszkaniowa

wielorodzinna.

Położenie Nieruchomości : źródło Geoportal



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

źródło: www.google.com

Sędzisław



Lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 39,00 m2 usytuowany jest na parterze budynku mieszkalnego, składa się z

kuchni i 1 pokoju. W kuchni ścinką karton – gipsową wydzielono niewielką przestrzeń na łazienkę. Lokal nie posiada

pomieszczeń przynależnych. Wc na klatce schodowej.

ZABUDOWA

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ W LOKALU

Obiekt – lokal mieszkalny PU (m²)

kuchnia 14,30

pokój 24,70

Razem: 39,00



Kontakt: 

Wydział Zarządzania Nieruchomościami we Wrocławiu 

Jelenia Góra ul. Pocztowa 9-10, pokój nr 106

Telefon:  + 48 75 767 58 24 i 500 180 883

e-mail: sekretariat.ci.wroclaw@poczta-polska.pl  

www.nieruchomosci.poczta-polska.pl

Niniejsza broszura została sporządzona i udostępniona jedynie w celu ogólno informacyjnym i nie stanowi ze strony

Poczty Polskiej S.A. oferty w rozumieniu prawa cywilnego, oświadczenia woli ani wiedzy, jak również jakiegokolwiek

zapewnienia odnośnie nieruchomości, jej stanu lub poszczególnych treści objętych broszurą, wobec czego nabywca

powinien na własną rękę przeprowadzić odpowiednie badania, zlecić dodatkowe ekspertyzy lub zaakceptować stan

nieruchomości jako stan taki, w jakim nieruchomość znajduje się w dacie oględzin/sprzedaży.


