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Przedmiot sprzedaży:

prawo użytkowania wieczystego działki oznaczonej w ewidencji gruntów 

numerem 4/1 obszaru 2 804m2 , wraz z posadowionym na działce budynkiem  

usługowo-magazynowym o powierzchni użytkowej budynku 896m2. Budynek

stanowi odrębny od gruntu  przedmiot własności. Nieruchomość objęta księgą

wieczystą Nr WR1K/00099098/3 prowadzoną Sąd Rejonowy dla Wrocławia –

Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. 
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Miejscowość Wrocław, woj. dolnośląskie

Ulica, nr budynku i lokalu ulica Małachowskiego 11

Działka ewidencyjna Działka nr 4/1 AM-13 z obrębu Południe o obszarze 2 804 m kw. 

Księga wieczysta Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych 
prowadzi KsięgęWieczystą Nr WR1K/00099098/3

Właściciel Właścicielem gruntu jest Skarb Państwa, natomiast użytkownikiem wieczystym gruntu i 
właścicielem budynku stanowiącym odrębną nieruchomość jest Poczta Polska S.A. z 
siedzibą w Warszawie

Wpisy w dziele III i IV KW Brak wpisu 

PRZEDMIOT SPRZEDAŻY



Sytuacja planistyczna:
Dla przedmiotowego terenu  obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego.
Zgodnie z przyjętą Uchwałą nr XVII/529/00 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20
stycznia 2000r.,teren na którym zlokalizowane są wszystkie przedmiotowe działki 
posiada oznaczenie C2.1UC- strefa użytkowania terenu przeznaczona dla urzędu 
pocztowego. . Na terenie znajdują się obiekty o wartościach kulturowych – budynek 
główny urzędu pocztowego – w konserwatorskim wykazie zabytków ibudynek przy 
ul. Małachowskiego 11-13 (dawny dworzec Kolei Górnośląskiej obecnie magazyn 
poczty wpisany do rejestru zabytków). W rejonie ul. Małachowskiego dopuszcza się

lokalizowanie działalności poligraficznej, reprodukcji zapisów nośników informacji i 
produkcji artykułów jubilerskich i podobnych. Zgodnie z decyzją nr WRiD-MF,EK-
600-67/05 z dnia 20.06 2005r.,  Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
zabytków w sprawie wpisania zabytku do Rejestru Zabytków Województwa 
Dolnośląskiego pod nr 538/05 wpisano historyczny układ urbanistyczny Przedmieścia 
Oławskiego dzielnicy miasta Wrocław wraz z archeologicznymi nawarstwieniami 
kulturowo-osadniczymi.
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Grunt:
Działka 4/1, AM-13 (zaznaczona kolorem czerwonym):
Nieruchomość zlokalizowana we Wrocławiu, w dzielnicy Krzyki na granicy z 
dzielnicą Stare Miasto na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem ulicy Małachowskiego z 
ul. Dąbrowskiego oraz z ul. Pułaskiego. Teren nieruchomości ogrodzony od strony 
północnej z dostępem do drogi publicznej, dwukierunkowej śródmiejskiej. Wzdłuż
południowej granicy działki zlokalizowany jest układ torowy wpisany do rejestru 
zabytków, od strony północno-zachodniej mieści się schron z wejściem od strony 
sąsiedniej nieruchomości. Działka zabudowana obiektem usługowo-magazynowym, 
jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, usytuowanym w zabudowie szeregowej 
dawnego zespołu dworca Kolei Górnośląskiej. Budynek od północy posiada betonowe 
rampy. Budynek uzbrojony w sieć: elektryczną, wodną,, kanalizacyjną, ciepłowniczą, 
gazową i telekomunikacyjną
Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – o nawierzchni utwardzonej 
asfaltem.
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OTOCZENIE NIERUCHOMOŚCI

Najbliższe sąsiedztwo stanowi zabudowa komercyjna, usługowa i mieszkaniowa (dworzec główny PKP, obiekty biurowe, handlowe  
oraz wielorodzinna zabudowa mieszkaniowa).

Nieruchomość położona w ścisłym centrum miasta Wrocławia. 
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WIDOK OGÓLNY



OTOCZENIE



Dostępność komunikacyjna:
Nieruchomość położona w Centrum miasta Wrocławia na skrzyżowaniu dwóch arterii miejskich ul. Piłsudskiego i ul. Pułaskiego. 
Dostępność komunikacyjna bardzo dobra – działka w odległości ok. 10 km od zjazdu na autostradę A4 z zachodu na wschód kraju 
przez południową Polskę lub alternatywnie na drogę ekspresową S8 .

Dostępność komunikacyjna:
Nieruchomość położona w Centrum miasta Wrocławia na skrzyżowaniu dwóch arterii miejskich ul. Piłsudskiego i ul. Pułaskiego. 
Dostępność komunikacyjna bardzo dobra – działka w odległości ok. 10 km od zjazdu na autostradę A4 z zachodu na wschód kraju 
przez południową Polskę lub alternatywnie na drogę ekspresową S8 .



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.


