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Miejscowość Paszowice

Ulica, nr budynku Paszowice nr 38

Powierzchnia budynków

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem o charakterze usługo – mieszkalnym 
o powierzchni użytkowej 95,05 m kw. oraz budynkiem garażowym o powierzchni użytkowej 
11,23 m kw., budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 22,16 m kw. oraz budynkiem 
gospodarczym (piwnica) o powierzchni użytkowej 21,00 m kw. 

Działka ewidencyjna Działka ewidencyjna o numerze 3/4 w obrębie Paszowice o powierzchni 0,5259 ha

Księga wieczysta
Księga wieczysta nr LE1J/00021120/4, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Jaworze,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Stan prawny gruntu Użytkowanie wieczyste

PODSTAWOWE INFORMACJE



PODSTAWOWE INFORMACJE

• Nieruchomość położona w centralnej części wsi gminnej Paszowice pod nr 38. Otoczenie nieruchomości to zabudowa mieszkaniowa 

i usługowa oraz grunty użytkowane rolniczo.  Dojazd do części działki bezpośredni z drogi wiejskiej utwardzonej asfaltem łączącej się

z drogą krajową nr 3, oświetlonej, z jednostronnie utwardzonym ciągiem dla pieszych, do części działki z drogi gruntowej. Paszowice 

oddalone są o około 1,5 km od Jawora, będącego siedzibą powiatu jaworskiego. W odległości około 20 km jest również węzeł drogowy  -

skrzyżowanie drogi krajowej nr 3 z autostradą A4 łącząca Drezno z Korczową a następnie z  Ukrainą.  

•W Jaworze znajduje się podstrefa Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości. 

• Teren działki płaski, nieutwardzony o kształcie zbliżonym do prostokąta. Nieruchomość objęta MPZP. Działka nr 3/4 oznaczona 

symbolem jest symbolem MN/UD 1.35 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług drobnych; UD/M 1.04 tereny usług 

drobnych oraz zabudowy mieszkaniowej; KDW 3.11 – tereny dróg wewnętrznych.

• Miejscowość Paszowice  położona jest w odległości około 26 km od Legnicy i około 76 km od Wrocławia.

• Nieruchomość składa się z jednej działki o powierzchni 0,5259 ha na której posadowiono budynek o charakterze usługowo-

mieszkalnym o powierzchni użytkowej 95,05 m², budynek garażowy o powierzchni użytkowej 11,23 m kw., budynek gospodarczy 

o powierzchni zabudowy 22,16 m kw. oraz budynek gospodarczy (piwnica zagłębiona w ziemi) o powierzchni użytkowej 21,00 m kw.

Nieruchomość ogrodzona.



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

�Nieruchomość położona w centralnej części  miejscowości Paszowice 

w gminie Paszowice, przy drodze wiejskiej, stanowiącej dojazd do drogi 

krajowej nr 3. 

�Nieruchomość zlokalizowana w sąsiedztwie budynków 

mieszkalnych, stacji paliw, po przeciwnej stronie przystanek 

komunikacyjny. Nieco dalej nowo powstałe osiedle mieszkalne 

jednorodzinne w otoczeniu przydomowych ogrodów. W Paszowicach 

oprócz siedziby Urzędu Gminy znajdują się dwa kościoły, biblioteka, 

szkoła, punkty usługowe i warsztatowe.

Położenie Nieruchomości : żródło Geoportal

Działka nr 3/4
Paszowice 38



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

Paszowice



LOKALIZACJA I DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA

Nieruchomość położona w centralnej części Paszowic przy drodze wiejskiej, stanowiącej dojazd do 

drogi krajowej nr 3 w sąsiedztwie budynków mieszkalnych, stacji paliw, przystanku komunikacyjnego. 

W pobliżu znajduje się też siedziba Urzędu Gminy w Paszowicach. 

Miejscowość Paszowice położona jest w odległości około 1,5 km od Jawora siedziby powiatu, w pobliżu 

szlaku komunikacyjnego - drogi krajowej nr 3 Świnoujście - Jakuszyce (granica państwa z Czechami).



Działka oznaczona ewidencyjnie numerem 3/4 o powierzchni 0,5259 ha zabudowana budynkiem usługowo- mieszkalnym oraz 

budynkami w bardzo złym stanie technicznym: budynkiem gospodarczym, budynkiem garażu i budynkiem gospodarczym 

(piwnicą zagłębioną w ziemi). Działka o regularnym kształcie,  ogrodzona ogrodzeniem w części z siatki w ramach stalowych 

mocowanych do słupków z kształtowników stalowych osadzonych na cokole betonowym, od drogi ogrodzenie z prętów 

stalowych w ramach stalowych mocowanych do słupków z kształtowników stalowych osadzonych na cokole betonowym 

z bramą i furtka stalową. 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren, na którym położona jest działka nr 3/4 obrębu 

Paszowice oznaczony jest symbolami: MN/UD 1.35 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług drobnych; 

UD/M 1.04 – tereny usług drobnych oraz zabudowy mieszkaniowej; KDW 3.11 – tereny dróg wewnętrznych.

ZABUDOWA

1/011,23garażowybudynek

0/121,00gospodarczybudynek

1/022,16 (pow. zabudowy)gospodarczy budynek

Id. Nazwa budynku
Powierzchnia użytkowa 

[m2]
Liczba kondygnacji naziemnych

-podziemnych

budynek usługowo - mieszkalny 95,05 2/0



Kontakt: Kontakt: 

PION INFRASTRUKTURYPION INFRASTRUKTURY
Obszar Operacyjny ds. NieruchomoObszar Operacyjny ds. Nieruchomośścici
WydziaWydziałł ZarzZarząądzania Nieruchomodzania Nieruchomośściamiciami
ul. ul. IbnIbn Siny Awicenny 21, 50 Siny Awicenny 21, 50 –– 900 Wroc900 Wrocłławaw
Telefon:  + 48Telefon:  + 4875 767 58 2475 767 58 24
ee--mailmail : : barbara.wozniak@pocztabarbara.wozniak@poczta--polska.plpolska.pl
www.nieruchomosci.pocztawww.nieruchomosci.poczta--polska.plpolska.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.


