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Miejscowość Wola Zadybska, gm. Kłoczew, pow. rycki

Ulica, nr budynku Wola Zadybska Nr 79

Powierzchnia budynków
Nieruchomość jest zabudowana murowanym, parterowym, niepodpiwniczonym budynkiem
biurowym o powierzchni użytkowej 45,40 m kw.

PODSTAWOWE INFORMACJE

Działka ewidencyjna Działka ewidencyjna o numerze 204/4 z obrębu 0025 Wola Zadybska o powierzchni 279 m kw.

Księga wieczysta
Księga wieczysta nr LU1Y/00020663/2, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Rykach, 
IV Wydział Ksiąg Wieczystych

Stan prawny gruntu Użytkowanie wieczyste



PODSTAWOWE INFORMACJE

� Nieruchomość zlokalizowana jest w strefie centralnej miejscowości Wola Zadybska, przy drodze powiatowej (1412L), w odległości ok.

5 km od drogi ekspresowej S17, w otoczeniu zabudowy usługowej oraz mieszkaniowej jednorodzinnej. Dojazd do nieruchomości

z drogi powiatowej odbywa się przez działkę nr 204/5 stanowiącą własność Gminy Kłoczew, sklasyfikowaną w ewidencji gruntów jako

inne tereny zabudowane.

� Przy zachodniej granicy nieruchomości znajduje się pamiątkowy pomnik. W pobliżu nieruchomości znajduje się niewielki zbiornik

wodny.

� Teren oferowanej do sprzedaży działki nr ewid. 204/4 uzbrojony jest w sieci: energetyczną, wodociągową, teletechniczną. Do budynku

zlokalizowanegona nieruchomości zostały doprowadzoneprzyłącza z wszystkich wymienionych sieci. Budynek wyposażony jestzlokalizowanegona nieruchomości zostały doprowadzoneprzyłącza z wszystkich wymienionych sieci. Budynek wyposażony jest

w instalację elektryczną oświetleniową, gniazd wtyczkowych, wentylację grawitacyjną, wodociągową i odgromową. Brak instalacji

kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania.

� Ponadto w gruncie działki znajdują się czynne elementy infrastruktury teletechnicznej o łącznej powierzchni 72,90 m2, dla których

ustanowione zostanie ograniczone prawo rzeczowe – służebność przesyłu dla: odcinków ziemnych kabli teletechnicznych o długości

40 m i szerokości 0,1 + 0,5 m pas ochronny z każdej strony; odcinków ziemnych kabli energetycznych o łącznej długości 12 m

i szerokości 0,1 + 0,5 m pas ochronny z każdej strony, studni SKR-2; szafy TT, szafy ONU i słupek energetyczny.

� Zgodnie z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegonieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym

symbolem „68U – tereny zabudowy usługowej (98%); 01(b)KZ – tereny w liniach rozgraniczających drogi zbiorczej w pasie głębokości

2,5 m (2%)”. Nieprzekraczalna linia zabudowy (11m). Strefa ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych (100%).



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

� Nieruchomość położona jest w województwie lubelskim, powiecie

ryckim, gminie Kłoczew, wsi Wola Zadybska

� Na terenie Gminy Kłoczew znajduje się szlak rowerowy, który jest

częścią kompleksowego projektu szlaków rowerowych pn. „Szlak

Ziemi Łukowskiej”. Szlak ukazuje walory i uroki turystyczne Gminy

oraz umożliwia dotarcie do nich osobom zainteresowanym aktywnym

spędzaniem czasu.

� W pobliżu nieruchomości znajduje się niewielki zbiornik wodny.

� Przy zachodniej granicy nieruchomości położony jest pamiątkowy

pomnik.

Położenie miejscowości na mapie województwa lubelskiego
Źródło: www.wikipedia.pl



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość tworzy zabudowana działka
gruntu o kształcie nieforemnym.
Działka przylega od strony zachodniej do
drogi powiatowej.
Teren nieruchomości płaski.

Żródło:  wyrys z rejestru gruntów



LOKALIZACJA I DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA

Nieruchomość graniczy:
� od strony północnej z nieruchomością zabudową
budynkiem usługowo-handlowym – sklepem
spożywczym, do którego dobudowany został
budynek biurowy stanowiący przedmiot sprzedaży;
� od południa z działką nr 205/4 stanowiącą
własność Gminy Kłoczew, na której znajduje się
nieutwardzony wjazd do nieruchomości będącej
przedmiotem sprzedaży;
�od zachodu przebiega droga powiatowa
o nawierzchni asfaltowej, dwukierunkowa,
z jednym pasem ruchu w każdym kierunku,
z chodnikiemutwardzonymkostką betonowapoz chodnikiemutwardzonymkostką betonowapo
jednej ze stron;
�od wschodu z działką nr 205/4 stanowiącą
własność Gminy Kłoczew, sklasyfikowaną
w ewidencji gruntów jako inne tereny zabudowane.

Położenie nieruchomości na mapie. 
Żródło:  www.google.pl/maps



Budynek biurowy wzniesiony na działce nr ewid. 204/4 od strony

północno-wschodniej znajduje się w ostrej granicy tej działki,

natomiast od strony północnej dobudowany jest do sąsiedniego

budynku usługowego (sklep spożywczy ABC). Od południowej

strony znajdują się nasadzenia ozdobne (drzewa iglaste) oraz

infrastruktura naziemna teletechniczna oraz słup energetyczny.

ZABUDOWA

Budynek biurowy

Nazwa 
budynku

Powierzchnia 
użytkowa [m2]

Powierzchnia 
zabudowy [m2]

Liczba kondygnacji naziemnych
-podziemnych

biurowy 45,40 60,00 1/0.

Usytuowanie budynków -Źródło: geoportal360.pl



FOTOGRAFIE NIERUCHOMOŚCI



Kontakt: Kontakt: 

Wydział Zarządzania NieruchomościamiWydział Zarządzania Nieruchomościami
2020--900 Lublin, ul. Moritza 2, pokój nr 211/2900 Lublin, ul. Moritza 2, pokój nr 211/2
Telefon:  + 48 502 019 870Telefon:  + 48 502 019 870
www.nieruchomosci.pocztawww.nieruchomosci.poczta--polska.plpolska.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.


