
Kije 155, gmina Sulechów
Nieruchomość na sprzedaż

____________________________________________ 



Miejscowość Kije 155

Powiat/Gmina zielonogórski/ Sulechów

Działka ewidencyjna Działka o numerze ewidencyjnym 193, obręb ewidencyjny 0011, Kije o  powierzchni 0,0374 ha

Powierzchnia budynku 

mieszkalnego
233,98 m²

Powierzchnia budynku 

gospodarczego
35,01 m²

Księga wieczysta
Księga wieczysta nr ZG2S/00003292/0, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Świebodzinie, VII 

Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sulechowie

Stan prawny budynków

Stan prawny gruntu

Własność

Własność

PODSTAWOWE INFORMACJE



PODSTAWOWE INFORMACJE

 Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 193 o

powierzchni 0,0374 ha wraz z posadowionymi na niej stanowiącymi odrębną nieruchomość budynkami: mieszkalnym o powierzchni

233,98 m² oraz gospodarczym o powierzchni 35,01 m² położonej w miejscowości Kije nr 155, gminie Sulechów, powiecie zielonogórskim,

województwie lubuskim.

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta Nr ZG2S/00003292/0 przez Sąd Rejonowy w Świebodzinie, VII Zamiejscowy

Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sulechowie.

Działka nr 193 ma kształt nieregularny. Nieruchomość położona przy drodze publicznej, zabudowana murowanym budynkiem

mieszkalnym w zabudowie zwartej oraz budynkiem gospodarczym, który graniczy z nieruchomością sąsiednią od strony północnej.

Uzbrojenie w sieci: energetyczną i wodociągową. Odbiór ścieków do zbiornika bezodpływowego (zbiornik częściowo wybudowany na

działce sąsiedniej). Dostęp do zbiornika utrudniony z uwagi na położenie w tylnej części działki.

Dojazd do nieruchomości jest realizowany drogą publiczną, utwardzoną asfaltem, dwukierunkową, jedno-jezdniową, o średnim stanie

technicznym. Wzdłuż drogi zainstalowano oświetlenie uliczne. Chodnik po drugiej stronie ulicy, przed budynkiem teren zieleni

nieurządzonej.

 W najbliższym sąsiedztwie znajdują się budynki mieszkalne jednorodzinne. W dalszym otoczeniu nieruchomości przeważa zabudowa

mieszkalna jednorodzinna oraz siedliskowa. Okolica jest słabo rozwinięta, brak zabudowań użyteczności publicznej oraz punktów

handlowo – usługowych.



DANE TECHNICZNE – BUDYNEK MIESZKALNY

Budynek mieszkalny zlokalizowany w zabudowie zwartej (przylega do nieruchomości sąsiednich od strony północnej i południowej),

dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, zawierający poddasze nieużytkowe. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej,

z jednym lokalem użytkowym i dwoma lokalami mieszkalnymi. Wejście do lokali możliwe poprzez wspólną klatkę schodową. Dawniej

w obiekcie funkcjonowała placówka pocztowa, a część parteru i piętro były wykorzystywane na cele mieszkalne

fundamenty: ceglane

ściany: ściany nadziemia wykonano w technologii tradycyjnej murowanej, z elementów ściennych drobnowymiarowych na zaprawie

cementowo- wapiennej tj. z cegły czerwonej. Ściany wewnętrzne z cegły pełnej.

strop: strop drewniany

dach: dach konstrukcji drewnianej, dwuspadowy, pokryty dachówką cementową. Rynny, rury spustowe oraz obróbki blacharskie

wykonano z blachy ocynkowanej.

posadzki: wylewki – cementowe oraz posadzki drewniane

ściany i sufity: tynki wewnętrzne – cementowo-wapienne

elewacja: tynki zewnętrzne cementowo-wapienne (widoczne znaczne ubytki)

stolarka okienna: okna drewniane, skrzynkowe, częściowo okratowane (parter)

stolarka drzwiowa: stolarka drzwiowa klepkowa (wejście od podwórza), drewniana płytowa oraz PCV (główne drzwi wejściowe do

budynku)

ogrzewanie: piece kaflowe, ogrzewanie elektryczne oraz w części pomieszczeń instalacji C.O. - zasilanie własne – paliwo stałe

(węgiel, drewno).

Stan techniczny budynku oceniono jako średni.



DANE TECHNICZNE – BUDYNEK MIESZKALNY

Budynek wyposażony jest w następujące instalacje:

instalacja elektryczna

instalacja wodociągowa

instalacja kanalizacyjna (szambo)

instalacja wentylacji mechanicznej

ogrzewanie elektryczne, C.O. i piecowe



DANE TECHNICZNE – BUDYNEK GOSPODARCZY

Budynek gospodarczy to obiekt jednokondygnacyjny, parterowy z dachem jednospadowym, betonowym, krytym papą, murowany z

cegły pełnej. Bramy w budynku drewniane. Posadzki betonowe. Elewacja – tynk cementowy. Budynek w średnim stanie

technicznym.



PRZEZNACZENIE PLANISTYCZNE

 Teren, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy

Sulechów uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Sulechowie nr 0007.189.2016 z dnia 16 lutego 2016r. jest to obszar

mieszkalnictwa zabudowany lub zagospodarowany (bez zabudowy) do adaptacji oznaczony na rysunku studium symbolem

M-6.

 Dla przedmiotowej nieruchomości nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy ani decyzja o lokalizacji inwestycji

celu publicznego.

 Gmina nie podjęła uchwały o wyznaczeniu obszaru rewitalizacji. Na terenie gminy nie została utworzona Specjalna Strefa

Rewitalizacji w rozumieniu ustawy z dnia 09 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U z 2017 r., poz. 1023 ze zm.).

_________________________________________________________________________________________________________

INFRASTRUKTURA

 Na elewacji frontowej budynku znajdują się elementy czynnej sieci telekomunikacyjnej – czynny punkt dostępowy zasilający

budynek Poczty Polskiej S.A. oraz budynki sąsiednie. W granicach działki usytuowany jest kabel doziemny. Wskazane

elementy sieci są własnością operatora telekomunikacyjnego, z którym zawarto umowę najmu.



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

Kije to wieś położona w odległości ok. 7 km od siedziby

gminy - Miasta Sulechów, ok. 23 km na południe od

Świebodzina i ok. 30 km na północ od Zielonej Góry.

W bliskim sąsiedztwie wsi przebiega droga wojewódzka nr

277, która łączy miejscowość Skąpe z drogą ekspresową nr S3.

Dostęp do komunikacji ocenia się jako średni, w miejscowości

znajduje się przystanek komunikacji publicznej – PKS

(trasa: Sulechów– Cibórz). Odległość nieruchomości od

przystanku wynosi ok. 400 metrów. Dostęp do zakupów

codziennych średni, urzędy administracji państwowej

i samorządowej znajdują się w centrum miasta Sulechów.

Gmina jest dobrze skomunikowana. W gminie czynna

jest stacja kolejowa Sulechów oraz przystanek osobowy

w Łęgowie. Przez stację w Sulechowie przebiega kilka

połączeń ekspresowych, pospiesznych i osobowych.



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI – WYRYS Z MAPY EWIDENCYJNEJ



Kontakt:

Wydział Zarządzania Nieruchomościami

ul. Głogowska 17, 60-943 Poznań, pokój 126

tel.  61 886 56 21 

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.


