
Iwonicz Zdrój ul. Słoneczna 
Nieruchomość na sprzedaż  

_____________________________________________  
 
                                                                                                      

 



Miejscowość  Iwonicz  Zdrój 

Ulica, nr budynku Słoneczna 24, 26 

Powierzchnia budynków 

Nieruchomość zabudowana pięcioma budynkami, powierzchnia użytkowa zabudowy wynosi 

1.172,27 m kw.:   

1.  drewniany budynek „Willi Lutnia”- 800,67 m kw., 

2.  murowany budynek stołówki – 271,30 m kw.,  

3.  murowany łącznik łączący budynek pensjonatu z budynkiem stołówki- 75,67 m kw., 

4.  budynek z komorami śmietnikowymi- 9,97 m kw., 

5.  drewniany budynek garażu- 14,66 m kw. 

Działka ewidencyjna Działka ewidencyjna o numerze 1230/1 o powierzchni 0,4083 ha.  

Księga wieczysta 
Księga wieczysta nr KS1K/00020752/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Krośnie VI Wydział 

Ksiąg Wieczystych 

Stan prawny gruntu 

Użytkowanie wieczyste 

Poczta Polska S.A. jest współużytkownikiem wieczystym niniejszej nieruchomości w udziale 

60%, natomiast 40% udziału przysługuje Orange Polska S.A.  

 

PODSTAWOWE INFORMACJE 



PODSTAWOWE INFORMACJE 

 
Nieruchomość stanowi współwłasność Poczty Polskiej S.A. w udziale 60% oraz OPL Sp. z o.o. w udziale 40%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obiekty wyposażone są w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, pomieszczenia ogrzewane były z kotłowni własnej 

na gaz, obecnie instalacja jest nieczynna, odłączona jest również dostawa wody do budynku, utrzymany jest przyłącz gazu. 

Działka posiada kształt zbliżony do trapezu. Teren w swojej zachodniej części niemal płaski, przechodzący w stronę 

wschodnią w nieznaczne nachylenie. Nieruchomość ogrodzona częściowo metalowym płotem, częściowo drewnianym, 

zadrzewiona głównie modrzewiami, brzozami, topolami oraz jodłami. 
 

W momencie sprzedaży na nieruchomości na rzecz OPL zostanie ustanowiona służebność przesyłu w związku ze 

zlokalizowaną infrastrukturą teletechniczną na nieruchomości. Łączna szacunkowa powierzchnia do ustanowienia 

służebności przesyłu w gruncie wynosi 86,90 m2. W odniesieniu do nieruchomości od listopada 2013 roku toczy się 

postępowanie administracyjne związane z roszczeniem reprywatyzacyjnym na wniosek spadkobierców byłych właścicieli 

nieruchomości położonych w Iwoniczu i Iwoniczu Zdrój- sprawa w toku.  

 

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta „Iwonicz-Zdrój” – z 2015 roku z późniejszymi 

zmianami nieruchomość leży w terenie zabudowy usługowej strefy „A” Uzdrowiska, terenie zabudowy usług lecznictwa 

uzdrowiskowego- symbol „Uz3” oraz w  różnych strefach ochrony konserwatorskiej. Nieruchomość  znajduje się w gminnej 

ewidencji zabytków. 

 Na gruncie posadowiony jest drewniany budynek „Willi 

Lutnia”, murowany budynek stołówki i murowany 

łącznik łączący budynek pensjonatu z budynkiem 

stołówki, budynek z komorami śmietnikowymi oraz 

drewniany budynek garażu.  

PP S.A. 60% OPL 40%

703,36  m2 468,91 m2

0,24498 ha 0,16332 ha

Powierzchnia zabudowy

Powierzchnia gruntu



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI 

 

Nieruchomość usytuowana jest w miejscowości 

Iwonicz Zdrój, w gminie o statusie uzdrowiska 

w powiecie krośnieńskim. Uzdrowisko Iwonicz-

Zdrój jest jednym z najstarszych uzdrowisk w 

Polsce. Iwonicki zakład zdrojowy znany jest od 

XVII wieku. W gminie Iwonicz-Zdrój wody 

mineralne współwystępują ze złożami ropy 

naftowej i gazu ziemnego.  
 

 

Nieruchomość umiejscowiona jest wśród 

typowej dla tej części miejscowości zabudowy o 

funkcji hotelowej, pensjonatowej i sanatoryjnej. 

Bliskie sąsiedztwo tworzy także zabudowa 

użyteczności publicznej oraz mieszkaniowa 

jedno i wielorodzinna niska. W odległości około 

400m na południe znajduje się ścisłe centrum 

miejscowości z deptakiem i pijalnią wód.  

 

 

 

Źródło: Google Earth – "Image ©2015 DigitalGlobe"  



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI 
 

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



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI 

Nieruchomość położona w centralnej  

części  miejscowości  Iwonicz  Zdrój 

przy ul. Słonecznej po lewej stronie 

drogi publicznej prowadzącej do 

uzdrowiska. Działka przylega do 

innych działek o podobnym  

przeznaczeniu. 

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



 Od strony wschodniej nieruchomość graniczy z gruntami zakrzewionymi, 

zadrzewionymi oraz zabudową willową i pensjonatową,  

 Od strony zachodniej widoczny jest budynek trzygwiazdkowego hotelu, 

budynek apteki oraz zabudowa willowa. Zachodnią granicę wyznacza publiczna 

droga asfaltowa prowadząca przez miejscowość,  

 Granicę północną częściowo wyznacza utwardzona kostką betonową droga 

gruntowa. W sąsiedztwie granicy północnej znajduje się budynek Urzędu 

Gminy oraz budynek Ochotniczej Straży pożarnej,  

 W pobliżu granicy południowej znajduje się kontener telekomunikacyjny oraz 

obszar niezabudowany częściowo utwardzony pod parking, a także niewielki 

sklep spożywczy.  

 Lokalizacja nieruchomości bardzo dobra. 

LOKALIZACJA I DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA 

Wizualizacje zostały wykonane przy wykorzystaniu oprogramowania Google Earth – 

"Image ©2015 DigitalGlobe"  



1. Budynek usługowy „Willi Lutnia”, (hotelowy, szkoleniowo-wypoczynkowy) 

wybudowany w technologii drewnianej. Jest częściowo podpiwniczony z 

częściowo użytkowym poddaszem. Dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej 

krokwiowo -płatwiowej nie ocieplony pokryty blachą ocynkowaną. Okna i drzwi 

drewniane. Budynek wyposażony w instalacje: elektryczną, wodnokanalizacyjną, 

gazową, odgromową, c.o.  Budynek posiada własną kotłownię.  

2. Budynek -stołówka stanowi zespół parterowych budynków o różnych 

wysokościach, wykonanych z cegły ceramicznej. Budynek kryty stropem 

żelbetowym i papą na lepiku. Stolarka drzwiowa i okienna drewniana. Budynek 

wyposażony w instalacje: elektryczną, wodnokanalizacyjną, gazową, odgromową. 

c.o. Budynek ogrzewany był z własnego źródła ciepła. 

3. Budynek -łącznik jest obiektem częściowo dwukondygnacyjnym, wykonany z 

cegły ceramicznej. Kryty stropodachem betonowym i papą na lepiku. Stolarka 

okienna i drzwiowa drewniana. Budynek wyposażony w instalacje: elektryczną, 

c.o. i   odgromową.  

4. Budynek gospodarczy (śmietnik) -budynek parterowy, nie podpiwniczony o 

dachu jednospadowym wykonany w technologii tradycyjnej z cegły ceramicznej. 

Dach drewniany kryty papą na lepiku. W budynku nie występuje żadna 

instalacja.  

5. Budynek garaż -budynek parterowy, drewniany, nie podpiwniczony o dachu 

dwuspadowym krytym blachą ocynkowaną. W budynku występuje instalacja 

elektryczna.  

ZABUDOWA 

Id. Nazwa budynku 

Powierzchnia 

użytkowa [m2] -

cała 

nieruchomość 

Liczba 

kondygnacji 

naziemnych 

-podziemnych 

Budynek 1 Hotelowy 800,67 3/0 

Budynek 2 Stołówka 271,30 1/0 

Budynek 3 Łącznik 75,67 2/0 

Budynek 4 Gospodarczy/śmietnik 9,97 1/0 

Budynek 5 Garaż 14,66 1/0 

Budynek nr 4 

Budynek nr 3 

Budynek nr 5 

Budynek nr 1 



 
 
 
 
 
 
  

Kontakt:  
 

Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Krakowie, Wydział Zarządzania Nieruchomościami 

ul. Moniuszki 1, pokój nr  6 

Telefon:  + 48 725 133 183 lub 502 013 233 

e-mail:  aneta.ziolo@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. 

 


