
Niegosławice 190 
Nieruchomość na sprzedaż  

_____________________________________________  
 
                                                                                                      

 



Miejscowość  Niegosławice 

Nr budynku 190 

Powiat/Gmina żagański / Niegosławice 

Działka ewidencyjna 

 

Budynki 

działka ewidencyjna o numerze 552 z obrębu 0006 o powierzchni 2425 m kw. 

 

usługowo-mieszkalny: pow. uż. 368,41 m kw., gospodarczy: pow. uż. 66,01 m kw. 

Księga wieczysta 
Księga wieczysta nr ZG1G/00013489/3, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Żaganiu 

V Wydział Ksiąg Wieczystych 

Stan prawny budynków 

 

Stan prawny gruntu 

Własność 

 

Własność 

PODSTAWOWE INFORMACJE 



PODSTAWOWE INFORMACJE 

 

 Przedmiotem sprzedaży jest prawo  własności nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę nr 552 o powierzchni 2.425 m² wraz 

z posadowionymi na niej, dwoma budynkami: głównym o powierzchni użytkowej 368,41 m2 oraz gospodarczym o powierzchni użytkowej 

66,01 m2 oraz ustanowienie przez Pocztę Polską S.A., na rzecz Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie w trybie określonym w art. 

305  Kodeksu cywilnego, nieodpłatnego, nieograniczonego w czasie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu o 

łącznej powierzchni 29,40 m2 dla infrastruktury teletechnicznej zlokalizowanej w gruncie działki nr 552, o wartości obciążenia w 

wysokości 294,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt cztery złotych). Nieruchomość położona jest w miejscowości Niegosławice, 

gmina Niegosławice, powiat żagański, województwo lubuskie. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 

ZG1G/00013489/3 przez Sąd Rejonowy w Żaganiu V Wydział Ksiąg Wieczystych. 

 Zabudowana działka nr 552 o powierzchni 2.425 m2 posiada kształt regularny, zbliżony do prostokąta.  

 Bezpośredni dojazd do nieruchomości dogodny, odbywa się drogą o nawierzchni asfaltowej.  

 Teren działki jest ogrodzony, od strony ulicy słupki murowane, cokół i przęsła z elementów stalowych, z pozostałych stron ogrodzeniem 

z siatki na słupkach stalowych i betonowych. 

 Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do infrastruktury technicznej: sieć elektryczna, sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna.  

 Przez działkę przebiega napowietrzna sieć energetyczna. Na działce znajduje się studnia kablowa użytkowana przez Orange Polska S.A. 

 Teren, na którym położona jest przedmiotowa działka nie jest objęty obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Niegosławice obszar działki nr 552 

położony jest w części w strefie terenów usług i administracji i w części w strefie osadniczo – rolnej 



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI 
 

 

 Nieruchomość położona jest w odległości 36 km na wschód od 

centrum miasta powiatowego Żagań.  

 Regularne przewozy z Niegosławic do Żagania są realizowane przez 

PKS Żary SA. Przejazd trwa średnio 45 minut.  

 Przez miejscowość Niegosławice przebiega droga wojewódzka nr 

328, natomiast przez sąsiednią gminę (Szprotawa) przebiega droga 

krajowa nr 12 biegnąca równoleżnikowo przez obszar Polski od granicy 

z Niemcami do granicy z Ukrainą. 

 W sąsiedztwie działki nr 552 znajduje się zabudowa jednorodzinna 

wolnostojąca i zagrodowa, zabudowa usługowa oraz tereny 

niezabudowane.  

 We wsi zlokalizowana jest szkoła podstawowa, sklepy spożywcze, 

kościół, przystanek komunikacji podmiejskiej. 

 

Położenie Niegosławic w województwie lubuskim, 

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



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI 
 

https://www.google.pl/maps/place/51%C2%B036'03.6"N+15%C2%B041'56.5"E/@51.6010107,15.6979277,299m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d51.601009!4d15.699022


Id. Nazwa budynku 
Powierzchnia 

użytkowa [m2] 

Powierzchnia  

całkowita [m2] 

Liczba kondygnacji 

naziemnych 

-podziemnych 

Budynek 1 Usługowo-mieszkalny 368,41 477,34 2/1 

Budynek 2 gospodarczy 66,01 88,53 1/0. 

ZABUDOWA 

BUDYNEK NR 1 

BUDYNEK NR 2 



RZUTY KONDYGNACJI BUDYNKU USŁUGOWO-MIESZKALNEGO 



 
 
 
 
 
 
  

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.  61 869 71 54 

www.nieruchomosci.poczta-polska.pl 

 


