
ŻARY, ul. Grunwaldzka 39

lokal niemieszkalny nr 1

(lokal użytkowy)
Nieruchomość na sprzedaż 



Miejscowość/ulica Żary/ ul. Grunwaldzka 39

Gmina/Powiat Żary/ żarski

Powierzchnia użytkowa lokalu 87,49 m²

Powierzchnia przynależna
piwnica – 3,55 m²

garaż w budynku transportu i łączności – 15,46 m²

Udział związany z lokalem 465/1000

Działka ewidencyjna działka o numerze ewidencyjnym 488, obręb 0004 4

Powierzchnia działki 0,1433 ha

Księga wieczysta
Księga wieczysta nr ZG1R/00033838/1 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Żarach, 

V  Wydział Ksiąg Wieczystych

Stan prawny lokalu Własność Poczta Polska S.A.

Stan prawny gruntu Własność  Poczta Polska S.A.

PODSTAWOWE INFORMACJE



PODSTAWOWE INFORMACJE

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności lokalu niemieszkalnego nr 1 o powierzchni użytkowej 87,49 m² znajdującego się na

parterze w budynku mieszkalnym wraz z pomieszczeniami przynależnymi: piwnicą o powierzchni użytkowej 3,55 m² oraz garażem w

budynku transportu i łączności o powierzchni użytkowej 15,46 m² wraz ze związanym z tym prawem udziałem w wysokości 465/1000 w

prawie własności działki gruntu nr 488 położonej w miejscowości Żary przy ul. Grunwaldzkiej 39 oraz w częściach wspólnych budynku i

urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali.

• samodzielność lokalu została potwierdzona zaświadczeniem nr WBO.6740.2.493.2018 z dnia 29.11.2018r. wydanym przez Starostę

Żarskiego

• lokal składa się z 7 pomieszczeń: pomieszczenie sali usługowej (48,04 m²), korytarz (6,96 m²), dwa pomieszczenia zaplecza (łącznie 23,24

m²), klatka schodowa (7,12 m²), W.C. (1,01 m²) oraz umywalnia (1,12 m²)

• instalacje: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna oraz C.O. (gazowe)

• wejście do lokalu jest możliwe z 3 stron: z elewacji frontowej budynku, za bramą wjazdową z elewacji bocznej budynku oraz ze wspólnej

klatki schodowej od strony podwórza, dojście do piwnicy również z klatki schodowej. Wejście do garażu w budynku transportu i łączności

niezależne.



PRZEZNACZENIE PLANISTYCZNE:

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

przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonym Uchwałą nr XIII/74/99 z dnia

25.11.1999 roku i zmienionym Uchwałą nr XXXVIII/27/2006 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 kwietnia 2006r. działka nr 488, obręb

0004 położona jest w strefie mieszkaniowo-usługowej o zabudowie ekstensywnej.

Dla nieruchomości Rada Miejska w Żarach nie podjęła uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz

uchwały w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 09

października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015r., poz.1777).

INFORMACJE O DZIAŁCE:

▪ działka nr 488 posiada nieregularny kształt i jest zabudowana murowanym budynkiem mieszkalnym oraz budynkami: transportu

i łączności i pozostałym budynkiem niemieszkalnym w jednej bryle, w których znajdują się komórki gospodarcze i garaż.

▪ teren jest częściowo ogrodzony – ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych osadzonych w cokołach betonowych i częściowo siatka

w ramach na fundamentach betonowych, brama wjazdowa metalowa, otwierana ręcznie z zamkami.

▪ uzbrojenie terenu: sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, elektryczna i telefoniczna.

▪ w granicach działki znajduje się plac betonowy, wylewany, bez krawężników

▪ pozostała część działki porośnięta trawą i krzewami. Występują również nasadzenia w postaci drzew.

Nieruchomość uległa przekształceniu w trybie Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów

zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI I DOSTĘPNOŚĆ 
KOMUNIKACYJNA

Nieruchomość Poczty Polskiej S.A. znajduje się na obszarze dzielnicy

Kunice. Kunice (dawniej Kunice Żarskie) znajdują się na południowo-

wschodnim krańcu miasta. Od strony zachodniej, południowej

i wschodniej koniec Kunic wyznaczają granice miasta. Dzielnica znajduje

się w znacznej odległości od centrum Żar niemniej jednak dojazd do

centrum miasta, obiektów użyteczności publicznej oraz urzędów

administracji jest dogodny ze względu na istniejącą komunikację miejską.

Dzielnica Kunice tworzy wyodrębniony zespół ekstensywnej zabudowy

o charakterze wielofunkcyjnym, z przewagą zabudowy jednorodzinnej.

Obszar dzielnicy – około 6,7 km² zamieszkuje ok. 3 tyś mieszkańców.

Nieruchomość położona jest przy ul. Grunwaldzkiej 39, w pobliżu

przejazdu kolejowego.

Bezpośrednie otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa

jednorodzinna. W dalszym otoczeniu poza budynkami mieszkalnymi

znajdują się również obiekty usługowe, handlowe i oświatowe.

Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą publiczną, utwardzoną

asfaltem, o umiarkowanym natężeniu ruchu kołowego. Droga ta jest

oświetlona, dwukierunkowa, jednojezdniowa, wyposażona w utwardzony

chodnik. Bezpośrednio przed nieruchomością teren wyłożony kostką

pozbrukową.

Położenie nieruchomości w województwie LUBUSKIM



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI



RZUT LOKALU – PARTER



RZUT PIWNICY



RZUT GARAŻU



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.


