
Żarki - Letnisko, ul. Grunwaldzka, 25
Nieruchomość na sprzedaż

_____________________________________________ 



Miejscowość Żarki - Letnisko

Ulica, nr budynku Grunwaldzka , 25

Powierzchnia budynków

Nieruchomość jest zabudowana 2 budynkami . Jeden  jest sklasyfikowany jako budynek inny 

niemieszkalny o powierzchni użytkowej 362,62 m kw. a drugi to budynek gospodarczy o  

powierzchni użytkowej 14,20 m kw.

Działka ewidencyjna Działka ewidencyjna o numerze 68 , z obrębu  0009, Żarki Letnisko o powierzchni 4 068 m kw.

Księga wieczysta

Księga wieczysta nr CZ1M/00009185/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Myszkowie V 

Wydział Ksiąg Wieczystych

Stan prawny gruntu Użytkowanie wieczyste

PODSTAWOWE INFORMACJE



PODSTAWOWE INFORMACJE

Nieruchomość zlokalizowana jest w Centralnej (północnej) części miejscowości turystycznej Żarki Letnisko. Działka znajduje się w

strefie pośredniej ochrony konserwatorskiej. Nieruchomość ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

Budynek główny jest to budynek wolnostojący o pow. użytkowej 362,62 m kw., podpiwniczony z nieużytkowym poddaszem.

Konstrukcja budynku tradycyjna murowana, ściany zewnętrzne z cegły ceramicznej pełnej i kamienia łamanego. Dach - stropodach

drewniany wielospadowy pokryty blachą ocynkowaną na deskowaniu pełnym. Budynek posiada instalacje: elektryczną, wodociągową,

kanalizacyjną i c.o. (piec gazowy).

Na podstawie umowy najmu zawartej na czas nieokreślony, wynajmowane są pomieszczenia o powierzchni użytkowej 24,57 m kw. dla

Orange Polska S.A. oraz bezumownie korzysta z pomieszczeń o powierzchni użytkowej 45,45 m kw. osoba fizyczna, która posiada wyrok

sądowy o eksmisji z lokalem socjalnym.



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

 Nieruchomość położona jest w centralnej części województwa

śląskiego, w powiecie myszkowskim, gminie Poraj.

Miejscowość położona jest w lesie sosnowym nad strugą Czarką na

Wyżynie Krakowsko – Częstochowskiej. W niedalekiej odległości

znajduje się szlak orlich gniazd.

 Żarki - Letnisko posiada bardzo dobre połączenie kolejowe i

drogowe z Częstochową i Katowicami.

Położenie miejscowości Żarki - Letnisko, Źródło: www.wikipedia.pl



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCIPOŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

Wizualizacja wykonana za pomocą oprogramowania  Google Earth



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

W sąsiedztwie nieruchomości znajduje się

zabudowa o charakterze handlowo-

usługowym oraz mieszkaniowym. Bardzo

dobra dostępność komunikacyjna do

nieruchomość, która położona jest

bezpośrednio przy jednej z głównych ulic

miejscowości o znaczeniu

ponadlokalnym- ulicy Warszawskiej.

Dodatkową zaletą jest bardzo niewielka

odległość od rynku – 120 metrów.

Wizualizacje zostały wykonane przy wykorzystaniu oprogramowania Google Earth – "Image ©2015 DigitalGlobe"

POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

W sąsiedztwie nieruchomości znajduje

się zabudowa o charakterze handlowo

- usługowym oraz mieszkaniowym.

Bardzo dobra dostępność

komunikacyjna do nieruchomości,

która położona jest bezpośrednio przy

jednej z głównych ulic miejscowości

o znaczeniu ponadlokalnym - ulicy

Warszawskiej. Dodatkową zaletą jest

bardzo niewielka odległość od rynku –

120 metrów.

POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

Działka znajduje się w malowniczo

położonym zakątku miejscowości

wypoczynkowej Żarki – Letnisko. Bardzo

dobra dostępność komunikacyjna do

nieruchomości.

Wizualizacja wykonana przy użyciu strony www.geoportal.gov.pl



Bezpo

w latach 70-tych XX w.,

 od zachodu - 4-kondygnacyjna zabudowa mieszkaniowa w s Zoologiczn

.

LOKALIZACJA I DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA

Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości

stanowi:

 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

oraz działki i lasy.

Wizualizacja wykonana przy użyciu strony www.geoportal.gov.pl



ZABUDOWA

Na nieruchomości posadowione są 2

budynki. Zgodnie z miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego gminy

Poraj zatwierdzonym uchwałą nr

60/VIII/2007 z dnia 23.08.2007 r. Rady

Gminy w Poraju, przedmiotowa

nieruchomość zlokalizowana jest na

terenie oznaczonym symbolem planu:

E20 MN – tereny zabudowy

mieszkaniowej jednorodzinnej.

Id. Nazwa budynku
Powierzchnia użytkowa 

[m2]
Kubatura [m3]

Powierzchnia 

zabudowy [m2]

Liczba kondygnacji naziemnych

-podziemnych

Budynek Budynek inny niemieszkalny 362,62 b/d 260 2/0.

Budynek Budynek gospodarczy 14,20 - 18 1/0

Budynek 2

Budynek 1



Kontakt: 

Wydział Zarządzania Nieruchomościami

40-940 Katowice,  Plac Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7, pokój nr 432

Telefon:  + 48 519 034 724  lub  32 2532349

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.

http://www.nieruchomosci.poczta-polska.pl/

