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PODSTAWOWE INFORMACJE 

Miejscowość  Leszno Górne 

Ulica, nr budynku Bolesławiecka 23 

Powierzchnia budynków 

Nieruchomość: zabudowana dwoma budynkami o łącznej powierzchni użytkowej 261,62 

m kw. Bu dynki spełniają funkcję: usługowo-mieszkalną i gospodarczą oraz nieruchomość 

niezabudowana 

Działka ewidencyjna 

Działka ewidencyjna o numerze 323/1 z obrębu Leszno Górne 0012 o łącznej powierzchni 878 

m kw. Działka ewidencyjna o numerze 323/2 z obrębu Leszno Górne 0012 o powierzchni 992 

m kw. 

Księga wieczysta 
Księga wieczysta nr ZG1G/00013486/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Żaganiu, V 

Wydział Ksiąg Wieczystych 

Stan prawny gruntu Użytkowanie wieczyste 



PODSTAWOWE INFORMACJE 

 

 Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działkę zabudowaną o regularnym kształcie 

prostokąta nr 323/1 o powierzchni 878 m2 wraz z posadowionymi na niej, stanowiącymi odrębną nieruchomość budynkami: usługowo-

mieszkalnym o powierzchni użytkowej 244,01 m2 i gospodarczym o powierzchni użytkowej 17,61 m2 oraz urządzeniami: ogrodzeniem z 

siatki w ramach stalowych, utwardzonym placem betonowym, zbiornikiem bezodpływowym o pojemności 10 m3 oraz studnią, a także 

działka niezabudowana gruntu o numerze ewidencyjnym 323/2 o powierzchni 992 m2, położonej w miejscowości Leszno Górne przy ul. 

Bolesławieckiej, gmina Szprotawa, powiat żagański, województwo lubuskie. 

 

Nieruchomość położona w Lesznie Górnym, w gminie Szprotawa, powiat żagański, województwo lubuskie. działka posiada regularny 

kształt prostokąta. Obszar gruntu zwarty, korzystny do zagospodarowania. Topografia terenu korzystna. Nieruchomość ogrodzona 

ogrodzeniem z siatki w ramach stalowych. 

 

 Działki są położone na terenie, dla którego Gmina nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 

natomiast w oparciu o zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Szprotawa, 

uchwaloną przez Radę Miasta Szprotawa 13.09.2013 roku uchwałą nr XLIV/327/2013, przedmiotowe tereny posiadają funkcję 

mieszkaniową - zabudowa zagrodowa/ jednorodzinna.  

 

 

 



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI  
 

 

Działka nr 323/1 zlokalizowana jest w pierwszej linii zabudowy, przy ul. 

Bolesławieckiej 23, przy skrzyżowaniu z ulicą Wąską. Ulica 

Bolesławiecka stanowi jedną z głównych arterii wsi. W sąsiedztwie 

nieruchomości znajdują się tereny mieszkaniowe w zabudowie 

jednorodzinnej i siedliskowej oraz tereny 

niezabudowane.  

 od strony północnej nieruchomość graniczy z ulicą Wąską,  

 od strony zachodniej z ulicą Bolesławiecką,  

 od strony południowej z niezabudowaną działką gruntu. 

 

 

 

Położenie Leszna Górnego w województwie lubuskim, 

źródło: http://rzg.pl/files/2010/10/lubuskie-mapa.gif 



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI 
 



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI 
 



LOKALIZACJA I DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA 

Działki zlokalizowane są w pierwszej linii zabudowy, 

przy ul. Bolesławieckiej 23, przy skrzyżowaniu z 

ulicą Wąską. Ulica Bolesławiecka stanowi jedną z 

głównych arterii wsi. W sąsiedztwie nieruchomości 

znajdują się tereny mieszkaniowe w zabudowie 

jednorodzinnej i siedliskowej oraz tereny 

niezabudowane.  

 

https://www.google.pl/maps/place/Leszno+G%C3%B3rne/@51.474581,15.0571025,9z/data=!4m5!3m4!1s0x470f4d679d406323:0x6a43dc930c47f417!8m2!3d51.4770141!4d15.6152633


 

 
 

Działka oznaczona ewidencyjnie numerem 323/1 o 

powierzchni 878 m² budynkiem mieszkalnym, oraz 

budynkiem gospodarczym. 

Teren, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość, 

nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego.  

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta i Gminy Szprotawa nieruchomość 

położona jest w strefie terenów posiadających funkcje 

mieszkaniową – zabudowa zagrodowa/jednorodzinna. 

ZABUDOWA 

Id. Nazwa budynku Powierzchnia użytkowa [m2] 
Liczba kondygnacji naziemnych 

-podziemnych 

Budynek  usługowo - mieszkalny 244,01 2/1. 

Budynek gospodarczy 17,61 1/0 

Budynek usługowo - mieszkalny 

Budynek gospodarczy 



 
 
 
 
 
 
  

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. 

 

Kontakt: 

 

Wydział Zarządzania Nieruchomościami 

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

tel.  61 886 56 21; 502 016 055 

www.nieruchomosci.poczta-polska.pl 

 


