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Miejscowość Łaziska, gm. Łaziska, pow. opolski, woj. lubelskie

Ulica, nr budynku Łaziska Nr 75

Powierzchnia budynków
Nieruchomość jest zabudowana murowanym, parterowym, niepodpiwniczonym budynkiem
biurowym o powierzchni użytkowej 98,91 m kw. oraz murowanym, jednokondygnacyjnym
budynkiem innym niemieszkalnym (gospodarczym) o powierzchni użytkowej 25,73 m kw.

PODSTAWOWE INFORMACJE

Działka ewidencyjna Działka ewidencyjna o numerze 444/1 z obrębu 11 Łaziska o powierzchni 2100 m kw.

Księga wieczysta
Księga wieczysta nr LU1O/00030753/6, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim 
IV Wydział Ksiąg Wieczystych

Stan prawny gruntu Użytkowanie wieczyste



PODSTAWOWE INFORMACJE

Nieruchomość położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie Urzędu Gminy Łaziska, przy drodze gminnej (113477L), która

łączy się z drogą wojewódzką 747 i prowadzi do mostu na Wiśle w Kamieniu, w odległości ok. 10 km od Opola

Lubelskiego, w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej zagrodowej oraz zabudowy poprzemysłowej. Nieruchomość posiada

urządzony wjazd bezpośrednio z drogi utwardzony asfaltobetonem.

 Teren oferowanej do sprzedaży działki nr ewid. 444/1 uzbrojony jest w sieci: energetyczną, wodociągową, teletechniczną, lokalną sieć

kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem ścieków do zbiorników gnilnych. Do budynku biurowego zlokalizowanego na nieruchomości

zostały doprowadzone przyłącza z wszystkich wymienionych sieci. Budynek gospodarczy wyposażony jest w instalację elektryczną

i odgromową.

 Ponadto w gruncie działki nr 444/1 znajdują się czynne elementy infrastruktury teletechnicznej o łącznej powierzchni, dla których Ponadto w gruncie działki nr 444/1 znajdują się czynne elementy infrastruktury teletechnicznej o łącznej powierzchni, dla których

ustanowione zostanie ograniczone prawo rzeczowe – służebność przesyłu:

• . odcinek kanalizacji teletechnicznej 4 otw. o łącznej długości 50 m i szerokości 0,22m + 0,5m pas ochronny z każdej strony – razem
pow. 57,34 m2;

• odcinek ziemnego kabla teletechnicznego o długości 80 m i szerokości 0,1m + 0,5m pas ochronny
z każdej strony; razem pow. 87,45 m2;

• studnia TT SKO-6 – 3 szt. (jedna studnia przy budynku jest niezinwentaryzowana na mapie) o łącznej powierzchni wraz z pasem
ochronnym 19,40 m2;

• słupek kablowy przy jednej ze studni w pasie ochronnym studni (niezinwentaryzowany na mapie);
• ziemny kabel teletechniczny o długości 3,5 m i szerokości 0,1 m + 0,5 m pas ochronny z każdej strony; razem 3,3 m2.

 Zgodnie z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość położona jest na 

obszarze oznaczonym symbolem „UP, UC – tereny usług publicznych i usług komercyjnych”.



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

 Nieruchomość położona jest we wschodniej części województwa

lubelskiego, w powiecie opolskim, w gminie Łaziska, na obszarze

której występuje wiele elementów środowiska cennych przyrodniczo.

Najbardziej wartościowe z nich, o dużej atrakcyjności przyrodniczej

i krajobrazowej są objęte ochroną: Wrzelowiecki Park Krajobrazowy

wraz z otuliną, Chodelski Obszar z otuliną, zespół przyrodniczo-

krajobrazowy „Las Powiślański – Grodzisko Chodlik”, „Las

Grodzieński” i „Skarpa Nadwiślańska”, lasy ochronne, korytarz

ekologiczny doliny rzeki Wisły, strefy ochronne ujęć wód

podziemnych.

 Nieruchomość zlokalizowana jest w zachodniej części miejscowości

Łaziska, przy drodze gminnej 113477L.

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



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

Działka o powierzchni 2100 m2 o kształcie
foremnym, zbliżonym do prostokąta,
o wymiarach około 35 m x 65 m, krótszym
bokiem przylegająca do publicznej drogi
gminnej nr 113477L. Nieruchomość
położona jest w strefie pośredniej
miejscowości Łaziska, w jej zachodniej
części, w odległości 300 m od centrum
miejscowości.

Żródło:  geoportal.gov.pl



LOKALIZACJA I DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA

Sąsiedztwo nieruchomości:

 północ - droga gminna 113477L (w dawnym 
ciągu drogi wojewodzkiej DW 747), a po jej 
drugiej stronie zabudowa usługowa oraz zabudowa 
siedliskowo-zagrodowa;
południe - tereny siedziby Urzędu Gminy
Łaziska z zabudową administracyjną;
zachód - nieruchomość z zabudową siedliskowo-
zagrodową;
wschód - działka niezabudowana stanowiąca
tereny Urzędu Gminy Łaziska, a dalej zabudowatereny Urzędu Gminy Łaziska, a dalej zabudowa
siedliskowo-zagrodowa.

Nieruchomość posiada urządzony wjazd
bezpośrednio z drogi utwardzony asfaltobetonem.

Położenie nieruchomości na mapie. 
Żródło:  www.polska.geoportal2.pl



Budynek biurowy wzniesiony na działce nr ewid. 444/1,
w głębi tej działki, przy jej wschodniej granicy. Budynek
posiada dwa wejścia: główne na elewacji zachodniej,
drugie na elewacji północnej.
W południowo-wschodnim narożniku działki nr 444/1
znajduje się budynek gospodarczy, nie uwidoczniony na
mapie.
Nieruchomość jest całkowicie ogrodzona.
Teren nieruchomości częściowo utwardzony (plac przed
budynkiem biurowym o powierzchni około 100 m2).
W pozostałej części teren nieruchomości porośnięty trawą
z miejscowo występującym zadrzewieniem. W części

ZABUDOWA

Budynek biurowy

z miejscowo występującym zadrzewieniem. W części
południowo-zachodniej przez teren nieruchomości
przebiega linia energetyczna NN, bezpośrednio przy
południowej granicy placu zlokalizowana jest natomiast
studnia.

Nazwa 
budynku

Powierzchnia 
użytkowa 

[m2]

Powierzchnia 
zabudowy 

[m2]

Liczba kondygnacji naziemnych
-podziemnych

biurowy 98,91 132,19 1/0.

gospodarczy 25,73 1/0.

Usytuowanie budynków - Źródło: polska.geoportal2.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.


