
NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ 

- 

Tajęcina   

k . Rzeszowa  
grunt niezabudowany  

Powierzchnia  gruntu:  4,5786 ha  

Położenie: miejscowość  Tajęcina ,   gmina Trzebownisko  

Tytuł  prawny: własność  



PODSTAWOWE INFORMACJE 

Miejscowość  
Tajęcina  

k. Rzeszowa  

Gmina/ Powiat/ 

Województwo  
gmina Trzebownisko, powiat rzeszowski, woj. podkarpackie  

Działka ewidencyjna  717/2 z obrębu Tajęcina o obszarze 4,5786 ha  

Sąsiedztwo  
strefa ekonomiczna EURO-PARK Mielec, Podkarpacki Park Naukowo –  

Technologiczny „Aeropolis”, port lotniczy Rzeszów – Jasionka 

Księga wieczysta  
RZ1Z/00139193/8 

prowadzona przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie VII Wydział Ksiąg Wieczystych 

Stan prawny gruntu  Własność  



PRZEDMIOT SPRZEDAŻY  

 

Działka nr 717/2 posiada nieregularny kształt zbliżony do 

trapezu. Teren charakteryzuje się spadkiem w kierunku 

północno-wschodnim. Klasyfikowana jest jako grunty orne klasa 

użytek RV.  
 

Działka jest niezabudowana oraz niezagospodarowana. Teren 

działki nieogrodzony, nieutwardzony, porośnięty trawą, 

pojedynczymi drzewami i krzewami. 

  

Nieruchomość położona jest w odległości około 1 km od lotniska 

Rzeszów Jasinka oraz drogi DW869.  

Działka ma dostęp do drogi poprzez służebność gruntową 

przejazdu i przechodu przez działkę nr 338/10 i 338/11. 

 

W południowej części działki przebiega sieć energetyczna linii 

średniego napięcia oraz sieć wodociągowa ogólna. 
 

Od strony południowo-wschodniej działki do północno-

zachodniej przebiega sieć telekomunikacyjna. 
 

Siec kanalizacji sanitarnej i gazowej przebiega na sąsiednich 

działkach. 

Prawo własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 717/2 o obszarze 45.786 m.kw. położonej  

w miejscowości Tajęcina. 



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI  

Wizualizacje zostały wykonane przy wykorzystaniu https://www.google.com/maps 

 



POŁOŻENIE NIERUCHOMO ŚCI NA TLE POWIATU RZESZO WSK IEGO  



   SYTUACJA PLANISTYCZNA 
 

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsiach Jasionka i Tajęcina  

w rejonie lotniska „Rzeszów-Jasionka, zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy nr VI/45/07 z dn.20.04.2007 z póź. zm. nieruchomość znajduje 

się w obszarze oznaczonym symbolem „2U/P”, tj. tereny zabudowy usługowej, tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.  



Bezpośrednie otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowane obiektami produkcyjnymi, magazynowymi. Na terenie miejscowości 

Tajęcina znajduje się Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny Aeropolis- Strefa S1 Przylotniskowa będący częścią Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej Euro-Park. W Strefie S1 dominuje przemysł lotniczy, elektromaszynowy, elektroniczny i informatyczny. Podkarpacki Park 

Naukowo-Technologiczny Aeropolis to obecnie jedno z najbardziej atrakcyjnych miejsc pod inwestycje w południowo-wschodniej Polsce. 

W dalszym otoczeniu znajdują się tereny leśne oraz zabudowa mieszkaniowa. Istotnym elementem sąsiedztwa nieruchomości jest Port 

Lotniczy Rzeszów – Jasionka z towarzyszącą infrastrukturą. 

 

 

OTOCZENIE NIERUCHOMOŚCI 



 

Niewątpliwy wpływ na atrakcyjność omawianej lokalizacji pod kątem  

nowych   inwestycji ma  bardzo  dobry   układ  komunikacyjny.  

W ramach układu drogowego przez teren gminy Trzebownisko  

biegną dwie drogi krajowe: nr 9 (w relacji z Warszawy i Radomia do  

granicy państwa ze Słowacją w Barwinku, część międzynarodowej  

trasy E371) i nr 19 (od granicy państwa z Białorusią w Kuźnicy do  

Rzeszowa). 
 

Do najbardziej rozpoznawalnych w gminie obiektów i urządzeń  

komunikacji należy Międzynarodowy port lotniczy Rzeszów - 

Jasionka. Port ten ma znaczenie nie tylko w zakresie obsługi lotów  

pasażerskich,  dysponuje ofertą  rejsów m.in. do Warszawy, 

Londynu, Bristolu, Dublina, Birmingham,  Frankfurtu, Nowego 

Jorku), ale również w zakresie obsługi ruchu  towarowego (cargo). 
 

Dostępność form transportu publicznego również przez  

komunikację miejską z Rzeszowa, komunikację kolejową, PKS 

oraz linie prywatnych przewoźników. 

DOSTPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA 

Wizualizacje zostały wykonane przy wykorzystaniu https://www.google.com/maps 



Kontakt: 

www.nieruchomosci.poczta-polska.pl 

 

 

Wydział Zarządzania Nieruchomościami  

ul. Prokocimska 6 w Krakowie, 

Telefon: +48 725 233 183 

e-mail: 

aneta.ziolo@poczta-polska.pl   

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. 

 


