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Miejscowość  Jadowniki 

Ulica, nr budynku Wincentego Witosa 5a 

Powierzchnia lokalu i pomieszczeń 

przynależnych 

Powierzchnia użytkowa lokalu 152,90 m kw. i powierzchnia pom. przynależnych 85,90 m kw. 

Lokal spełnia funkcję pomieszczeń biurowo-usługowych, a pomieszczenia przynależne 

(piwnica) spełniają funkcję magazynową. 

Działka ewidencyjna Działka ewidencyjna o numerze 3372/1 z obrębu 0002 o łącznej powierzchni 542 m kw. 

Księga wieczysta 

Księga wieczysta lokalowa nr TR1B/00060392/2, księga wieczysta gruntowa nr 

TR1B/00037939/8 obie prowadzone przez Sąd Rejonowy w Brzesku, IV Wydział Ksiąg 

Wieczystych 

Stan prawny gruntu Własność. Udział w prawie własności gruntu i w częściach wspólnych budynku wynosi 55/100. 

PODSTAWOWE INFORMACJE 



PODSTAWOWE INFORMACJE 

 Lokal usługowy nr 1, położony na parterze budynku dwukondygnacyjnego, podpiwniczonego. 

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej, murowany. Okna wykonane są z PCW, 

drzwi zewnętrzne aluminiowe antywłamaniowe. Stolarka drzwiowa wewnętrzna płycinowa. 

Lokal posiada instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną (szambo) i ogrzewanie z sieci 

miejskiej. Do lokalu przynależą piwnice gospodarczo - magazynowe. Są to pomieszczenia 

ogrzewane, otynkowane o wysokości  powyżej 2,20 m.  
 

 Nieruchomość składa się z jednej działki nr 3372/1 o powierzchni 542 m kw., na której 

posadowiony jest budynek dwukondygnacyjny. Nieruchomość jest współwłasna. Poczta 

Polska S.A. posiada udział w gruncie i częściach wspólnych budynku w wysokości 55/100, a 

pozostały udział 45/100 jest własnością Gminy Brzesko. 
 

 Na pierwszym piętrze znajduje się lokal nr 2, który jest własnością gminy Brzesko. Lokal ten 

nie jest przedmiotem sprzedaży. Obszar na której znajduje się nieruchomość jest  bardzo 

dobrze skomunikowany.  Nieruchomość leży przy drodze gminnej, która w odległości około 

200 m łączy się z drogą krajowa E4.  
 

 Administratorem nieruchomości jest Urząd Gminy w Brzesku.  

 

 



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI 
 

 

 Nieruchomość położona jest w powiecie brzeskim, województwie 

małopolskim, na granicy Pogórza Karpackiego i Kotliny 

Sandomierskiej w odległości ok. 55 km na wschód od Krakowa i ok. 

27 km na zachód od Tarnowa. Nieruchomość w bliskim sąsiedztwie 

drogi krajowej nr E4. Przez wieś Jadowniki przepływają rzeki Uszwica 

i będąca jej dopływem Grodna.  
 

 Miejscowość graniczy od północy ze Szczepanowem i Sterkowcem, od 

wschodu z Maszkienicami i Jastwią, od południowego wschodu z 

Porąbką Uszewską, od południowego zachodu z Okocimiem i od 

zachodu z  Brzeskiem.  

 Północny kraniec Jadownik wyznacza linia kolejowa nr 91 Kraków 

Główny – Medyka biegnąca przez las Szczepanowski.  

 

Położenie nieruchomości na mapie Polski, Źródło:google.pl. 



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI 
 

Wizualizacje zostały wykonane przy wykorzystaniu oprogramowania Google Earth – "Image ©2015 

DigitalGlobe"  



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI 

W sąsiedztwie nieruchomości znajduje się 

zabudowa o charakterze usługowym: 

piekarnia i magazyn piekarni „Balviten” oraz 

ciastkarnia „Raf-Mar”. W dalszym 

sąsiedztwie znajdują się zabudowania 

mieszkaniowe jednorodzinne.  

Nieruchomość ma bardzo dobrą dostępność 

komunikacyjną. 

 

Wizualizacje zostały wykonane przy wykorzystaniu oprogramowania http://mapy.geoportal.gov.pl 



Nieruchomość zlokalizowana jest w Jadownikach, przy ul. Wincentego Witosa 5A. 

Do nieruchomości prowadzi droga asfaltowa. 

Nieruchomość zlokalizowana jest w zasięgu miejskiej komunikacji zbiorowej: 

busowej wzdłuż drogi krajowej E4 w relacji wschód - zachód. 

Teren usytuowany jest w rejonie niewielkiej koncentracji obiektów użytkowych, w 

tym usługowych i handlowych oraz budownictwa jednorodzinnego. 

Ze względu na charakter sąsiedztwa oraz tras komunikacyjnych jest to dobra 

lokalizacja dla działalności o charakterze biurowo - administracyjnym lub 

handlowym. 

LOKALIZACJA I DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA 

Wizualizacje zostały wykonane przy wykorzystaniu oprogramowania Google Earth – "Image 

©2015 DigitalGlobe"  



 

 
 

Teren jest płaski i utwardzony i ma nieregularny kształt, 

zbliżony do prostokąta.  

 

Powierzchnia działki utwardzona kostką betonową i 

nawierzchnią asfaltową. 

  

Wjazd na teren nieruchomości odbywa się od strony 

północnej z ulicy W. Witosa poprzez lewoskręt. 

Nieruchomość pozbawiona jest zieleni i powierzchni 

biologicznie czynnej. Działka nie jest w całości ogrodzona. 

 

ZABUDOWA 

Id. Nazwa lokalu 
Powierzchnia użytkowa 

[m2] 
Kubatura [m3] 

Powierzchnia  

zabudowy [m2] 

Liczba kondygnacji naziemnych 

-podziemnych 

Lokal nr 1 
Administracyjno- 

usługowy 
152,90 b/d b/d 1/0 

Pomieszczenie przynależne Magazyn 85,60 
b/d 

 
b/d 0/1 



 
 
 
 
 
 
  

Kontakt:  
 

Wydział  Zarządzania  Nieruchomościami 

Telefon:  + 48 725 233 183 

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. 

 


