
Tłumaczów nr 78
Nieruchomość na sprzedaż 

_____________________________________________ 



Miejscowość Tłumaczów

Ulica, nr budynku 78

Powierzchnia budynków
Nieruchomość jest zabudowana budynkami o łącznej powierzchni użytkowej 236,77 m kw. 

Budynki spełniają funkcję: usługowo-mieszkalną i gospodarczą.

Działka ewidencyjna
Działki ewidencyjne o numerach: 592/1,592/2,595/1,595/2 z obrębu Tłumaczów 0011 o łącznej 

powierzchni 2166 m kw.

Księga wieczysta
Księga wieczysta nr SW2K/00005518/2, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kłodzku, 

VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych.

Stan prawny gruntu Użytkowanie wieczyste

PODSTAWOWE INFORMACJE



PODSTAWOWE INFORMACJE

• Nieruchomość położona w centralnej części Tłumaczowa pod numerem 78, w gminie Radków, w powiecie kłodzkim. Otoczenie

nieruchomości to luźna zabudowa zagrodowa i działki niezabudowane. Nieruchomość od jednej strony graniczy z drogą wojewódzką nr

385 prowadzącą do granicy Państwa z Czechami, a z drugiej strony teren ograniczony jest rzeką Ścinawką. Teren działek o nieregularnym

kształcie. Nieruchomość objęta MPZP . Działki o numerach 595/1 i 595/2 znajdują się w obszarze oznaczonym 2WS, który stanowi tereny

wód śródlądowych, działki o numerach 592/1 i 592/2 oznaczone 23 R jako tereny rolnicze.

• Miejscowość Tłumaczów leży 10 km od Nowej Rudy i 40 km od Dzierżoniowa w pobliżu szlaku komunikacyjnego Wrocław - Nachod.

• Nieruchomość składa się z czterech działek o łącznej powierzchni 0,2166 ha na której posadowiono budynek o funkcji usługowo-

mieszkalnej o łącznej powierzchni użytkowej 163,08 m kw., oraz budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 73,69 m kw.

Nieruchomość jest częściowa ogrodzona.

• Nieruchomość uzbrojona w sieć elektryczną, wodno – kanalizacyjną i telekomunikacyjną.



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość położona w centralnej części Tłumaczowa oznaczona

numerem 78, w gminie Radków, przy szlaku komunikacyjnym Wrocław

– Nachod w odległości, 100 km od Wrocławia, około 40 km od

Dzierżoniowa i 10 km od Nowej Rudy.

 Nieruchomość graniczy z drogą wojewódzką nr 385 i z rzeką

Ścinawką oraz z działkami niezabudowanymi i zabudowanymi

zabudową zagrodową.

Położenie Nieruchomości : żródło Geoportal

Tłumaczów



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

Bystrzyca

Tłumaczów dz. 

nr 592/1 i 592/2

Tłumaczów dz. 

nr 595/1 i 595/2



LOKALIZACJA I DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA

Nieruchomość położona w centralnej części Tłumaczów nr 78 wśród zabudowy zagrodowej i działek 

niezabudowanych. Dojazd do nieruchomości bezpośrednio z drogi wojewódzkiej asfaltowej .

Miejscowość Tłumaczów leży 40 km od Dzierżoniowa w pobliżu szlaku komunikacyjnego Wrocław-

Nachod ( Czechy).



Działki oznaczone ewidencyjnie numerami 592/1 i 592/2, 595/1 i 595/2 o powierzchni 2166 m² zabudowane budynkiem 

usługowo- mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym . Działki o nieregularnym kształcie, częściowo ogrodzone siatką 

mocowaną do słupków osadzonych w gruncie.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego działki mają charakter rolny i działki leżące na terenie wód 

śródlądowych . 

ZABUDOWA

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

-podziemnych

Budynek Usługowo-mieszkalny 163,08 1/1.

Budynek gospodarczy 73,69 1/0.



Kontakt: 

Pion Infrastruktury

Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości we Wrocławiu 

ul. Avicenny 21, pokój nr 203

Telefon:  + 48 71 360 39 30

e-mail: dorota.piatek@poczta-polska.pl  

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.


