
Zagrodno 51
Nieruchomość na sprzedaż 

___________________________________________                                                                                  



Miejscowość Zagrodno

Ulica, numer budynku 51

Powierzchnia Budynek biurowy o powierzchni użytkowej 303,00 m2

Inny budynek niemieszkalny (gospodarczy) o powierzchni użytkowej 18,50 m2

Działka ewidencyjna
Działki ewidencyjna o numerze: 613/1 obszaru 0,0887 ha obręb 022605_2.0010, ZAGRODNO

613/2 obszaru 0,0472 ha obręb 022605_2.0010, ZAGRODNO

Księga wieczysta
KW nr LE1Z/0007626/0 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Złotoryi V Wydział Ksiąg

Wieczystych.

Stan prawny gruntu Użytkowanie wieczyste

PODSTAWOWE INFORMACJE



❑ Nieruchomość zlokalizowana jest w miejscowości Zagrodno, w gminie Zagrodno, powiecie złotoryjskim, województwie

dolnośląskim. Nieruchomość znajduje się w centralnej części miejscowości Zagrodno obok boiska sportowego, terenów

rekreacyjnych, Urzędu Gminy, w sąsiedztwie budynków mieszkalnych, piekarni i sklepu spożywczego.

❑ Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej.

❑ Działka zabudowana numer 613/2 posiada kształt regularny. Teren płaski, ogrodzony siatką na słupach stalowych w ramach

stalowych, z bramą wjazdową. Podejście do budynku utwardzone wylewką betonową. Teren wokół budynku wyłożony kostką

betonową. Na działce znajduje się ocembrowana i przykryta studnia. Działka posiada uzbrojenie w sieci: wodnej, energetycznej,

kanalizacyjnej i teleinformatycznej. Ogrzewanie budynku nieczynne. W kotłowni zamontowany piec c.o. na opał stały.

❑ Działka niezabudowana numer 613/1 posiada kształt regularny. Teren płaski, ogrodzony razem z działką nr 613/2 siatką w ramach

stalowych na podmurówce, na słupkach stalowych. Bezpośredni dojazd możliwy z drogi o nawierzchni asfaltowej. Obecnie dojazd

możliwy przez działkę 613/2. Działki nr 613/1 i 613/2 tworzą jedną zorganizowana całość. Dostępne sieci: elektryczna, wodna,

kanalizacyjna. Na działce znajduje się słup energetyczny

❑ 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 gruncie działki nr 613/2 o powierzchni 44,92 m²

- w gruncie działki nr 613/1 o powierzchni 14,30 m²

❑ Dla działek numer 613/1 i 613/2 brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obowiązuje Uchwała Rady

Gminy Zagrodno nr III.12.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego Gminy Zagrodno.

Zgodnie z zapisami w suikzp dla działki nr 613/1 ustalono przeznaczenie: tereny wielofunkcyjne mieszkaniowo – usługowe o

przewadze zabudowy jednorodzinnej (symbol M). Dodatkowe informacje: granica zainwestowania wiejskiego; granice strefy

ochrony konserwatorskiej historycznego układu ruralistycznego i strefy ochrony archeologicznej (OW); obszary historycznych

układów ruralistycznych.

Dla działki numer 613/2 ustalono przeznaczenie: tereny usług publicznych (symbol Up), tereny wielofunkcyjne mieszkaniowo –

usługowe o przewadze zabudowy jednorodzinnej (symbol M).  Dodatkowe informacje: droga powiatowa; granice   strefy ochrony 

konserwatorskiej historycznego układu ruralistycznego i strefy ochrony archeologicznej (OW); obszary historycznych układów 

ruralistycznych. 



❑ Nieruchomość zlokalizowana w centrum miejscowości Zagrodno,

obok boiska sportowego, Urzędu Gminy, terenów rekreacyjnych,

budynków mieszkalnych, piekarni i sklepu. Wieś położona jest w

odległości 8 km od Złotoryi - siedziby powiatu złotoryjskiego i 12 km

od zjazdu do autostrady A4.

❑ Miejscowość zamieszkuje ok. 1471 mieszkańców.

❑ Gmina znana jest nie tylko ze względu na bogactwa przyrodniczo –

krajobrazowe, na jej terenie zlokalizowanych jest również wiele cennych

zabytków architektury. Głównym z nich jest usytuowany na

wulkanicznym wzgórzu (389 m n.p.m.) – Zamek Grodziec. Zamek jest

rekonstrukcją XVI – wiecznej rezydencji gotycko – renesansowej z lat

1906-1908.

Położenie  miejscowości  Zagrodno.  Źródło: www.wikipedia.pl

POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

Działka nr 613/2

Działka nr 613/1

Źródło: https://www.geoportal.gov.pl/

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
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


Źródło: www.google.com/maps

LOKALIZACJA I DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA

Nieruchomość położona jest w centralnej części miejscowości w

przy drodze asfaltowej.

Zagrodno 51

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.  Ośrodek Infrastruktury we Wrocławiu

Jelenia Góra ul. Pocztowa 9, pokój nr 106

Telefon:  75 767 58 24

e-mail: sekretariat.pi.wroclaw@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/

