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Miejscowość Kuźnica Czeszycka

Ulica, nr budynku Nr 44

Lokal 

Lokal w budynku mieszkalno-usługowym o łącznej powierzchni użytkowej 35,62 m kw. z 
pomieszczeniem  przynależnym w tymże budynku o powierzchni użytkowej 15,16 m kw. oraz  
z pomieszczeniami przynależnymi w budynkach gospodarczych o łącznej powierzchni 
użytkowej  17,90  m kw. wraz z udziałem wynoszącym 3546/10 000 części w częściach 
wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu. Lokal pełni funkcję

niemieszkalną.

Działka ewidencyjna Działka ewidencyjna o numerze 86 z obrębu Kuźnica Czeszycka o  powierzchni 1300 m kw.

Księga wieczysta
Księga wieczysta nr WR1M/00019898/9, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Miliczu,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych

Stan prawny gruntu Użytkowanie wieczyste

PODSTAWOWE INFORMACJE



PODSTAWOWE INFORMACJE

• Kuźnica Czeszycka - wieś położona w północno - wschodnim krańcu województwa dolnośląskiego w powiecie milickim, gminie 

Krośnice. Otoczenie nieruchomości to zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna. Teren działki regularny o kształcie prostokąta, 

ogrodzony siatką na słupkach stalowych osadzonych w gruncie z brama wjazdową stalową.

• bezpośredni dostęp do drogi publicznej utwardzonej asfaltem, oświetlonej, bez utwardzonych ciągów dla pieszych

•Nieruchomość uzbrojona w sieć wodociągową, elektryczną, kanalizacyjną-szambo i telefoniczną .

•Miejscowość Kuźnica Czeszycka leży ok. 65 km od Wrocławia i ok. 40 km od trasy Wrocław-Warszawa



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

�Nieruchomość położona w centralnej części Kuźnicy Czeszyckiej, w 

gminie Krośnice, w odległości około 65 km od Wrocławia.

�Od zachodu nieruchomość graniczy z działką niezabudowaną i 

zabudowaną budynkiem jednorodzinnym, od północy z drogą wiejską, 

od wschodu z drogą gminną dwukierunkową a od południa z działka 

niezabudowaną.

Położenie Nieruchomości : żródło Geoportal

Działka nr 86



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

Kuźnica Czeszycka



LOKALIZACJA I DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA

•Nieruchomość położona w centralnej części Kuźnicy Czeszyckiej w otoczeniu działek z zabudową

zagrodową i mieszkaniową jednorodzinną oraz działek niezabudowanych, nieużytkowanych. Dojazd do 

nieruchomości bezpośredni z drogi publicznej dwukierunkowej utwardzonej asfaltem.

•Dojazd z Wrocławia drogą S8, na węźle Dąbrowa zjazd w kierunku Trzebnica /Lubin.



•Działka oznaczona ewidencyjnie numerem 86 o powierzchni 1300 m² zabudowana budynkiem mieszkalno-usługowym, 

budynkiem gospodarczym nr 1 oraz budynkiem typu bunkier pęłniącym funkcje piwnicy. Teren działki  |o kształcie zbliżonym 

do prostokąta, ogrodzony  z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej asfaltem. 

•W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona nr 86 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej i 

teren drogi dojazdowej. 

ZABUDOWA

1/010,60
gospodarczy nr 1-pomieszczenia 

przynależne
Budynek

1/07,30
gospodarczy – bunkier - pomieszczenia 

przynależne 
Budynek

2/015,16
mieszkalno – usługowy -pomieszczenia 

przynależne
Budynek

2/0.35,62mieszkalno-usługowy- lokal użytkowy nr 1Budynek 

Id. Nazwa budynku
Powierzchnia użytkowa 

lokalu[m2]
Liczba kondygnacji naziemnych

-podziemnych budynku



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃW LOKALU

35,62Razem:

3,12Korytarz

1,97W.C.

17,49Pomieszczenie

13,04Pomieszczenie

PU (m²)Obiekt-budynek administracyjno-mieszkalny



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ PRZYNALEŻNYCH DO LOKALU

15,16Razem:

15,161 Strych

PU (m²)Obiekt – budynek mieszkalno-usługowy

0,942 Ustęp suchy

10,60Razem:

9,661 Pomieszczenie nr 1

PU (m²)Obiekt – budynek gospodarczy

7,30Razem:

7,301 Pomieszczenie

PU (m²)Obiekt – budynek gospodarczy typu bunkier



Kontakt: Kontakt: 

Obszar Operacyjny ds. NieruchomoObszar Operacyjny ds. Nieruchomośści we ci we WrocWrocłłwiuwiu
ul. ul. Avicenny 21Avicenny 21, pok, pokóój nr j nr 203203
Telefon:  + 48Telefon:  + 48771 360 39 711 360 39 71
ee--mailmail : : andrzej.jurczynski@pocztaandrzej.jurczynski@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.


