
Wleń ul. Pocztowa 1
Nieruchomość przygotowywana do sprzedaży 

___________________________________________                                                                                  



Miejscowość Wleń

Ulica, numer budynku ulica Pocztowa 1

Powierzchnia budynek niemieszkalny o powierzchni użytkowej 352,03 m2

budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 16,50 m2

Działka ewidencyjna działka ewidencyjna o numerze 166 obszaru 0,1136 ha obręb 021205_4.0002, Wleń 2

Księga wieczysta
KW nr JG1S/00018217/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim IV Wydział Ksiąg

Wieczystych.

Stan prawny gruntu użytkowanie wieczyste

PODSTAWOWE INFORMACJE



❑ Nieruchomość zlokalizowana jest w miejscowości Wleń przy ul. Pocztowej 1, w gminie Wleń, w powiecie lwóweckim,

województwie dolnośląskim. Nieruchomość znajduje się w centralnej części miejscowości w odległości około 300 m od rynku, przy

drodze asfaltowej. W bezpośrednim sąsiedztwie są przedwojenne budynki mieszkalne, Ośrodek Rehabilitacyjny i Opiekuńczy

Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety oraz budynek po stacji kolejowej. Ta część miasta ma charakter typowy dla budownictwa

przedwojennego dla zamożniejszej części mieszkańców. Z nieruchomości rozciągają się ładne widoki na najbliższą okolicę.

❑ Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej od strony południowej. Dojście do budynku schodami od strony północnej.

❑ Działka położona na wzniesieniu. Kształt działki nieregularny. Teren nierówny, ogrodzony, nieutwardzony. Działka posiada

uzbrojenie: wodociągowe, energetyczne, kanalizacji sanitarnej i telefoniczne.

❑ W trybie określonym w art. 3051 Kodeksu cywilnego, przez Pocztę Polską S.A. na rzecz operatora telekomunikacyjnego, zostanie

ustanowione nieograniczone w czasie, nieodpłatne ograniczone prawo rzeczowe w postaci służebności przesyłu dla infrastruktury

teletechnicznej zlokalizowanej na nieruchomości.

PODSTAWOWE INFORMACJE



PODSTAWOWE  INFORMACJE C.D.

❑ W obowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego teren oznaczony został symbolem 112.U1 – tereny

zabudowy usługowej - istniejące.

Dodatkowe informacje:

• Obiekty ujęte w ewidencji zabytków

• Strefa "A" ścisłej ochrony konserwatorskiej

• Strefa "B" ochrony podstawowych wartości kulturowych; Strefa "OW" obserwacji archeologicznej.



❑ Nieruchomość zlokalizowana w centrum miejscowości Wleń. Wleń

położony jest w odległości 17 km od Lwówka Śląskiego - siedziby

powiatu i 21 km od Jeleniej Góry.

❑ Miejscowość zamieszkuje ok. 1751 mieszkańców i jest siedzibą

gminy miejsko-wiejskiej.

❑ Wleń leży w Sudetach Zachodnich, na Pogórzu Izerskim, na

pograniczu z Pogórzem Kaczawskim i Górami Kaczawskimi, przy

skrzyżowaniu dróg lokalnych do Pławnej, Kleczy, Jeleniej

Góry, Lwówka Śląskiego. Niedaleko przebiega droga wojewódzka nr

297 Bolesławiec – Jelenia Góra.

❑ Największą atrakcją turystyczną gminy Wleń jest zamek, najstarszy

murowany zamek w Polsce. Wokół zamku znajduje się Rezerwat

Przyrody Góra Zamkowa.

❑ Dookoła rynku wznoszą się domy z XIX wieku ustawione

kalenicowo do rynku. U zbiegu ulic Kościelnej i Pocztowej zachował się

stary budynek sprzed 1813 roku.

Położenie  miejscowości  Wleń.  Źródło: www.wikipedia.pl

POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

elewacja  boczna elewacja  południowa 



Źródło: www.google.com/maps

LOKALIZACJA I DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA

źródło: https://wlen.e-mapa.net/

Wleń ul. Pocztowa 1 

https://www.google.pl/maps/place/Ko%C5%9Bciuszki+18,+76-213+Gardna+Wielka/@54.636594,17.1599988,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x46fe6cc5ed0990dd:0xf4759f9e52fd6455!8m2!3d54.636594!4d17.1621875
https://www.google.pl/maps/place/86-010+Wierzchucin+Kr%C3%B3lewski/@53.307778,17.7726094,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47030790889ae9df:0xe3f5d29eff1e2b5c!8m2!3d53.307766!4d17.7813642


Kontakt: 

Poczta Polska S.A.  Region Pionu Infrastruktury we Wrocławiu

Jelenia Góra ul. Pocztowa 9, pokój nr 106

Telefon:  75 767 58 24

e-mail: barbara.wozniak@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.

http://www.nieruchomosci.poczta-polska.pl/

