
Lipinki Łużyckie ul. Główna 42 
Nieruchomość zabudowana na sprzedaż 

____________________________________________  
 
                                                                                                      



Miejscowość  Lipinki Łużyckie 

Ulica Główna 42 

Powiat/Gmina Powiat żarski/ gm. Lipinki Łużyckie 

Działka ewidencyjna Działka zabudowana o numerze 434 

Powierzchnia użytkowa budynków Pow. użytkowa: 465,60 m2 (budynek mieszkalny), 38,05 m2  (budynki niemieszkalne) 

Księga wieczysta 
Dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Żarach– V Wydział 

Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta nr ZG1R/00033956/4 

Stan prawny gruntu i budynków 

 

Własność 

 

PODSTAWOWE INFORMACJE 



PODSTAWOWE INFORMACJE 

Przedmiotem sprzedaży jest: 

Prawo własności nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 434 o powierzchni 0,1100 ha, wraz z 

posadowionymi na niej: budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 182 m2 oraz dwoma pozostałymi budynkami niemieszkalnymi 

o łącznej powierzchni zabudowy 57 m2, położonej w miejscowości Lipinki Łużyckie przy ul. Głównej 42, gmina Lipinki Łużyckie, powiat 

żarski, województwo lubuskie. 

Dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w  Żarach – V Wydział Ksiąg Wieczystych,  

księga wieczysta nr ZG1R/00033956/4. 

Działka o kształcie nieregularnym, posiada bezpośredni dostęp do drogi asfaltowej.  Teren nieruchomości jest płaski, ogrodzony siatką, od 

strony ulicy znajduje się brukowany wjazd oraz stalowa brama wjazdowa. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym wolnostojącym 

oraz dwoma pozostałymi budynkami niemieszkalnymi w zabudowie zwartej. 

  

Uzbrojenie terenu w przyłącza: 

- energetyczne,  

- wodociągowe, 

- kanalizacyjna (szambo) 

 

 



 

 

DANE TECHNICZNE: 

 

Wolnostojący budynek mieszkalny, dwukondygnacyjny, podpiwniczony, zawierający poddasze użytkowe.  Budynek wykonany w latach 

30 XX wieku w technologii tradycyjnej, murowanej. Aktualnie budynek stanowi całkowity pustostan. 

 Budynek wyposażony został w instalację:  

-elektryczną (nieczynna) 

-wodociągową (nieczynna) 

-kanalizacyjna (szambo) 

-grzewczą( elektryczną, c.o. oraz piece kaflowe) 

Budynek nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej. 

Na działce zabudowane są dwa murowane budynki gospodarcze w zabudowie zwartej sklasyfikowane jako budynki niemieszkalne 

Nieruchomość, zgodnie z przepisami prawa, podlega prawu pierwokupu, które może wykonać podmiot uprawniony. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rzuty: 
Piwnica                                                                                                                                   Parter 



Rzuty: 
Poddasze                                                                                                                Piętro 



PRZEZNACZENIE PLANISTYCZNE 

 
• Z zaświadczenia Wójta Gminy Lipinki Łużyckie nr KRI.6727.132.2021 z dnia 02.11.2021 r. wynika, że nieruchomość położona 

jest na terenie, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 

• Dla przedmiotowej nieruchomości nie była wydana decyzja o ustaleniu warunków zabudowy. Zgodnie ze Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy przyjętym uchwałą Rady Gminy Lipinki Łużyckie nr 
XVIII/123/2020 z dnia 30 września 2020 r. działka przeznaczona jest jako tereny o dominującej zabudowy mieszkaniowo-
usługowej oraz zagrodowej. 

• Zgodnie z zaświadczeniem wydanym dnia 29 października 2021 r. Starosta Żarski zaświadczył, że działka nr 434 położona w 
obrębie Lipinki Łużyckie gmina Lipinki Łużyckie nie jest objęta uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją Starosty 
wydaną na podstawie inwentaryzacji lasów, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach. 

• Zgodnie z zaświadczeniem wydanym dnia 02 listopada 2021 r. Wójt Gminy Lipinki Łużyckie zaświadczył, iż nieruchomość 
oznaczona jako działka nr 434 obręb Lipinki Łużyckie nie jest położona na obszarze rewitalizacji wyznaczonym na podstawie 
ustawy, nie jest położona w Specjalnej Strefie Rewitalizacji. 

Oznaczenie geodezyjne 

• Jednostka ewidencyjna: 081105_2 Lipinki Łużyckie 

• Obręb ewidencyjny: 0006 Lipinki Łużyckie 

• Jednostka rejestrowa gruntów: G.7 

• Nr ewidencyjny działki 434, ID: 081105_2.0006.434 

• Rodzaj użytków: Bi (inne tereny zabudowane) 

                                     

 



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI 

Nieruchomość zlokalizowana jest w południowo-zachodniej części województwa lubuskiego, w powiecie żarskim, w gminie Lipinki 

Łużyckie w miejscowości Lipinki Łużyckie przy ul. Głównej. Wieś położona jest 11 km na zachód od Żar, przy drodze nr 12 w kierunku 

węzła autostradowego A18. Działka położona jest w środkowej części miejscowości, w najbliższym sąsiedztwie znajduje się zabudowa 

mieszkalna oraz przemysłowa. 
 

 



Mapka sytuacyjna: 



 
 
 
 
 
 
  

Kontakt: 

 

Wydział Zarządzania Nieruchomościami 

ul. Głogowska 17, 60-943 Poznań, pokój 126 

tel.  61 869 71 54 

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. 

 


