
Kłodawa, ul. Gorzowska 43a 
Nieruchomość na sprzedaż  

_____________________________________________  
 
                                                                                                      

 



Miejscowość  Kłodawa 

Ulica Gorzowska 43a 

Powiat/Gmina gorzowski / Kłodawa 

Działka ewidencyjna 

działka ewidencyjna o numerze 453/3 z obrębu 0002 o powierzchni 4709 m kw. 

działka ewidencyjna o numerze 453/2 z obrębu 0002 o powierzchni 128 m kw. (1/2 udziału) 

 

Księga wieczysta 
Księga wieczysta nr GW1G/00014708/8, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Gorzowie 

Wielkopolskim, VI Wydział Ksiąg Wieczystych 

Stan prawny budynków 

 

Stan prawny gruntu 

Własność 

 

Użytkowanie wieczyste 

PODSTAWOWE INFORMACJE 



PODSTAWOWE INFORMACJE 

 Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka numer 453/3, o 

powierzchni 0,4709 ha, wraz z posadowionymi na niej, stanowiącymi odrębny przedmiot własności budynkami: produkcyjnym usługowym i 

gospodarczym dla rolnictwa o powierzchni użytkowej 119,50 m2 i handlowo-usługowym o powierzchni użytkowej 49,20 m2, stanowiącymi jedną bryłę 

oraz produkcyjnym usługowym i gospodarczym dla rolnictwa o powierzchni użytkowej 49,30 m2, wraz z udziałem równym ½ części w prawie 

użytkowania wieczystego nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka numer 453,2, o powierzchni 0,0128 ha, stanowiącej drogę 

wewnętrzną dojazdową. 

  Działka nr 453/3 posiada podłużny kształt i przylega do linii brzegowej jeziora Kłodawskiego. 

 Bezpośredni dojazd do nieruchomości dogodny, drogą powiatową o nawierzchni utwardzonej – bitumicznej.  

 Nieruchomość uzbrojona w sieć elektryczną, sieć wodociągową i kanalizacyjną w zasięgu.  

 Większa część działki nie jest zabudowana. 

 Działka nr 453/2 stanowi drogę dojazdową, nie utwardzoną do działek nr 453/3 i 453/1. 

 Zgodnie, ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Kłodawy nr XXIX/228/13 z 

dnia 12 czerwca 2013 r., nw. działki są położone na obszarze przeznaczonym pod: 

•   dz. nr 453/2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

•   dz. nr 453/3 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – w części zachodniej; tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z 

dopuszczeniem zabudowy usług turystyki – w części środkowej oraz teren zieleni – w części wschodniej. 

Nieruchomość nie jest objęta obszarem rewitalizacyjnym. 

Budynki nie posiadają świadectwa charakterystyki energetycznej. 

Nieruchomość, zgodnie z przepisami prawa, podlega prawu pierwokupu, które może wykonać podmiot uprawniony. 

Nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu osoby nieuprawnione zgodnie z ustawą, które przed przystąpieniem do przetargu nie uzyskają 

zgody KOWR na nabycie przedmiotowej nieruchomości. 



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI 
 

 

 Kłodawa leży przy drodze wojewódzkiej nr 151 łączącej Świdwin z 

Gorzowem Wielkopolskim.  

  Regularne przewozy z Kłodawy do Gorzowa Wielkopolskiego są 

realizowane przez autobusy komunikacji gminnej. 

 Przejazd z Kłodawy do centrum Gorzowa Wielkopolskiego trwa 

średnio ok. 25 minut. 

 Bezpośrednie sąsiedztwo działki nr 453/3 stanowi zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna oraz jezioro Kłodawskie.  

 Nieruchomość położona jest w centralnej części wsi, która oddalona 

jest o ok. 7 km od miasta powiatowego Gorzów Wielkopolski. 

 We wsi Kłodawa znajduje się jezioro z kąpieliskiem. 

 

Położenie Kłodawy w województwie lubuskim, 

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



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI 
 

https://www.google.pl/maps/place/52%C2%B047'12.8%22N+15%C2%B012'50.7%22E/@52.7869038,15.2135298,157m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d52.786903!4d15.214077


Id. Nazwa budynku 
Powierzchnia 

użytkowa [m2] 

Powierzchnia  

zabudowy [m2] 

Liczba kondygnacji 

naziemnych 

-podziemnych 

Budynek 1 Handlowo-usługowy 49,20 54 1/0 

Budynek 2 
Produkcyjny usługowy i 

gospodarczy dla rolnictwa 
119,50 145 1/0. 

Budynek 3 
Produkcyjny usługowy i 

gospodarczy dla rolnictwa 
49,30 57 1/0. 

ZABUDOWA 

BUDYNEK NR 1 

BUDYNEK NR 2 

BUDYNEK NR 3 



 
 
 
 
 
 
  

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 74 16  

www.nieruchomosci.poczta-polska.pl 

 


