Miodnica nr 11, gmina Żagań
______________________________________________

Nieruchomość na sprzedaż

PODSTAWOWE INFORMACJE
Miejscowość i nr porządkowy
nieruchomości

Miodnica nr 11

Gmina/Powiat

Żagań/ żagański

Obręb ewidencyjny

0012, Miodnica

Powierzchnia gruntu

Rodzaj zabudowy

Księga wieczysta

0,1918 ha, w tym:
• działka zabudowana nr 417/3 o powierzchni 0,0849 ha, rodzaj użytków: B – Tereny
mieszkaniowe
• działka niezabudowana nr 417/4 o powierzchni 0,1069 ha, rodzaj użytków – Bp –
Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy
Działka nr 417/3 jest zabudowana budynkiem mieszkalnym, dwukondygnacyjnym,
z poddaszem stanowiącym strych, częściowo podpiwniczonym, o powierzchni zabudowy
126,00 m² oraz pozostałym budynkiem niemieszkalnym o powierzchni zabudowy 47,00 m².
Działka nr 417/4 jest niezabudowana.
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Żaganiu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi
księgi wieczyste pod numerami:
• ZG1G/00013500/7 dla działki nr 417/3
właściciel gruntu i właściciel budynków: Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
• ZG1G/00060717/5 dla działki nr 417/4
właściciel gruntu: Skarb Państwa,
użytkownik wieczysty gruntu: Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

PODSTAWOWE INFORMACJE
❑ Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako
działka numer 417/4 o powierzchni 1069 m² położonej w miejscowości Miodnica nr 11, gminie Żagań, powiecie żagańskim,
województwie lubuskim, objętej księgą wieczystą nr ZG1G/00060717/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Żaganiu, V Wydział Ksiąg
Wieczystych oraz prawo własności nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 417/3 o powierzchni
849 m² zabudowanej budynkami: mieszkalnym o powierzchni użytkowej 247,10 m² (powierzchni zabudowy 126,00 m²) oraz pozostałym
budynkiem niemieszkalnym o powierzchni użytkowej 17,74 m² (powierzchni zabudowy 47,00 m²) położonej w miejscowości Miodnica nr
11, gminie Żagań, powiecie żagańskim, województwie lubuskim, objętej księga wieczystą nr ZG1G/00013500/7 prowadzoną przez Sąd
Rejonowy w Żaganiu V Wydział Ksiąg Wieczystych.
❑Budynki posadowione na działce 417/3 nie posiadają świadectwa charakterystyki energetycznej

❑Działka zabudowana nr 417/3 o powierzchni 849 m² posiada nieregularny kształt. W granicach działki znajduje się również zbiornik
bezodpływowy betonowy o pojemności 10 m³ oraz drewniana szopa niezwiązana trwale z gruntem. Teren działki płaski, porośnięty trawą,
drzewami i krzewami, częściowo ogrodzony – ogrodzenie z siatki na słupkach metalowych oraz z siatki w ramach na cokole. Uzbrojenie
terenu w sieci: energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną. Wjazd na teren działki urządzony, od strony drogi wojewódzkiej nr 295. Brama
wjazdowa stalowa.
❑Działka niezabudowana nr 417/4 o powierzchni 1069 m² posiada nieregularny kształt. Teren działki jest tylko częściowo ogrodzony
i niekompletny. Ogrodzenie z siatki na słupkach metalowych, od frontu z siatki w ramach na cokole. Teren nieuzbrojony, z możliwością
podłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej. Działka nie posiada urządzonego zjazdu do drogi publicznej.
Obecnie wjazd na działkę odbywa się poprzez sąsiadującą działkę nr 417/3. Teren porośnięty trawą, nasadzenia – drzewa i krzewy.

PRZEZNACZENIE PLANISTYCZNE
Teren objęty działkami nr 417/3 oraz 417/4 nie posiada opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żagań uchwalonego uchwałą Rady Gminy Żagań nr
XIX/117/2000 z dnia 08.09.2000r. zmienionym uchwałą Rady Gminy Żagań nr X/49/2015 z dnia 18.09.2015r. ww. działki położone są
w strefie – tereny osadnictwa wiejskiego.
Dla działek nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy ani decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Działki nie są
przeznaczone do zalesienia na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. 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 2017r., poz. 1023 ze zm.).

POZOSTAŁE INFORMACJE
Zaświadczenie Starosty Żagańskiego nr G.6825.13.2019. stanowi, że z dniem 01 stycznia 2019r., na podstawie art. 4 ust. 1 w związku
z art. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe
w prawo własności tych gruntów, nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym, położona w Miodnicy nr 11,
oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 417/3 przekształciła się w prawo własności.
Każdorazowemu właścicielowi działki nr 417/1 położonej w Miodnicy przysługuje prawo do wystąpienia z roszczeniem
o ustanowienie służebności gruntowej polegającej na prawie swobodnego przejazdu i przejścia przez działki nr 417/3 oraz 417/4.

POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI I DOSTĘNOŚĆ
KOMUNIKACYJNA
❑ Miodnica to wieś położona w północnej części gminy wiejskiej
Żagań, w odległości ok. 9 km od siedziby Gminy – Żagania.
❑Przez wieś przebiega droga wojewódzka nr 295. Na terenie
Miodnicy funkcjonują obiekty handlowe umożliwiające dostęp do
codziennych zakupów oraz oświatowe – Szkoła Podstawowa,
biblioteka publiczna.
❑ W najbliższym sąsiedztwie sprzedawanej nieruchomości znajdują
się budynki o podobnej funkcji mieszkaniowej oraz tereny zielone.
❑W dalszym otoczeniu nieruchomości przeważa zabudowa
mieszkalna jednorodzinna oraz zabudowa zagrodowa.
❑W odległości kilkudziesięciu
metrów od nieruchomości
zlokalizowany jest przystanek autobusowy, który umożliwia dogodny
dojazd do Żagania, a tym samym do placówek usługowych, urzędów
administracji publicznej czy dworca PKP.
❑Dojazd do nieruchomości jest realizowany drogą publiczną
o
nawierzchni
asfaltowej,
dwukierunkową,
oświetloną
o średnim natężeniu ruchu. Chodniki nieurządzone.
❑Bezpośrednio przed nieruchomością znajduje się pas zieleni
nieurządzonej (rów) - działka nr 434/5. Wjazd na teren nieruchomości
Poczty Polskiej S.A. odbywa się poprzez urządzony zjazd tzn. mostek.

Położenie Miodnicy w województwie lubuskim.

WYRYS Z MAPY EWIDENCYJNEJ – DZIAŁKA NR 417/3

WYRYS Z MAPY EWIDENCYJNEJ – DZIAŁKA NR 417/4

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny - Miodnica nr 11
Piwnica
klatka schodowa

pow. użytkowa
10.58 m²

I piętro
klatka schodowa

pow. użytkowa
11,76 m²

korytarz

1,85 m²

korytarz

6,75 m²

pomieszczenie piwniczne

1,51 m²

łazienka

6,86 m²

pomieszczenie piwniczne – kotłownia

3,33 m²

kuchnia

9,34 m²

pomieszczenie piwniczne – zbiorniki
oleju

2,36 m²

pokój

21,68 m²

19,63 m²

pokój

18,67 m²

pow. użytkowa
2,60 m²

pokój

18,01 m²

Razem:

93,07 m²

Razem:
Parter
wiatrołap

pomieszczenie użytkowe

27,95 m²

pomieszczenie użytkowe

2,33 m²

Poddasze
klatka schodowa

pomieszczenie użytkowe

7,33 m²

strych

38,62 m²

korytarz

7,71 m²

Razem

40,58 m²

pomieszczenie użytkowe

1,17 m²

łazienka

2,07 m²

korytarz

7,05 m²

pomieszczenie użytkowe

3,48 m²

pomieszczenie użytkowe

3,92 m²

pomieszczenie użytkowe

17,63 m²

klatka schodowa

10,58 m²

Razem:

93,82 m²
Powierzchnia użytkowa całego budynku
247,10 m²

pow. użytkowa
1,96 m²

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA – budynek mieszkalny

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI – pozostały budynek niemieszkalny
Pozostały budynek niemieszkalny

Pomieszczenie gospodarcze nr 1

1,79 m²

Pomieszczenie gospodarcze nr 2

4,31 m²

Pomieszczenie gospodarcze nr 3

6,00 m²

Pomieszczenie gospodarcze nr 4

5,64 m²

Razem:

17,74 m²

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA – teren zewnętrzny

LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI

Kontakt:
Region Pionu Infrastruktury w Poznaniu
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.

