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Przedmiot sprzedaPrzedmiot sprzeda żży:y:

Prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji 

gruntów jako działka nr 105 obszaru 1800 m² wraz z prawem własności 

posadowionym na niej budynkiem: usługowym o powierzchni użytkowej 94,12 m²

oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 28,90 m², objętej księgą

wieczystą KW nr WR1W/00033375/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Trzebnicy 

IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Przewidywana c ena wywoławcza: 78 000,00 zł netto
Przewidywany termin przetargu: lipiec 2014 roku
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Przedmiot sprzedaPrzedmiot sprzeda żży:y:
Miejscowość Korzeńsko, woj. dolno śląskie

Powiat / Gmina trzebnicki/ Żmigród

Ulica, nr budynku i 
lokalu

Kolejowa nr 8

Powierzchnia 
użytkowa budynku

Budynek us ługowy o powierzchni u żytkowej 94,12 m²
oraz budynek gospodarczy o powierzchni u żytkowej
28,90 m².

Działka ewidencyjna 105 obr ęb Korze ńsko o obszarze 1800 m²

Księga wieczysta Sąd Rejonowy w Trzebnicy IV Wydzia ł Ksi ąg 
Wieczystych prowadzi ksi ęgę wieczyst ą Kw. Nr
WR1W/00033375/9



Korzeńsko ul. 
Kolejowa nr 8



GruntGrunt

Działka oznaczona ewidencyjnie numerem 105 o powierzchni 1800 m² zabudowana
budynkiem usługowym oraz budynkiem gospodarczym. Teren działki o kształcie 
wydłużonego prostokąta , częściowo ogrodzony, od frontu zamontowana jedynie 
brama zamykająca zabudowę zwartą w miejscu wjazdu na działkę, wykonana z ram 
stalowych wypełnionych siatką, z tyłu ogrodzenie ze sztachet drewnianych.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona
pod tereny z przewagą zabudowy mieszkaniowej, głównie zagrodowej lub 
jednorodzinnej oraz obiektów usług i drobnej działalności gospodarczej 
niekolidujących z funkcją mieszkaniową. Działka znajduje się w granicach zbiornika 
wód podziemnych „ Pradolina Barycz – Głogów” oraz w strefie „K” Ochrony 
Krajobrazu Kulturowego. 



ZespZespóółł budynkbudynkóóww
W tabeli zamieszczono zestawienie powierzchni obiektów znajdujących się

na terenie nieruchomości.

Obiekt PU ( m²)

1 Budynek usługowy 94,12 

2 Budynek gospodarczy 28,90

Razem: 123,02



DostDostęępnopnośćść komunikacyjnakomunikacyjna

Nieruchomość zlokalizowana w centralnej części wsi  przy ulicy Kolejowej nr 8 

w pasie zwartej zabudowy o charakterze mieszkalno-usługowym w pobliżu 

sklepu spożywczego i szkoły. Dojazd do nieruchomości bezpośredni z drogi 

wiejskiej utwardzonej asfaltem z obustronnie utwardzonymi ciągami dla 

pieszych, oświetlonej. 

Miejscowość Korzeńsko leży w pobliżu szlaku komunikacyjnego Wrocław-

Poznań



Otoczenie nieruchomoOtoczenie nieruchomośścici

Nieruchomość graniczy:

• od strony południowej z ulicą dwujezdniową, wzdłuż ulicy ciągi 

piesze  utwardzone

• od strony północnej z działką niezabudowana o charakterze rolnym
• od strony zachodniej z działka zabudowaną na której znajduje się

zabudowa jednorodzinna

• od strony wschodniej  z działka zabudowaną na której znajduje się
zabudowa jednorodzinna



Otoczenie nieruchomoOtoczenie nieruchomośścici

Dane kontaktowe:

Pion Infrastruktury 
ul. Ibn Siny Avicenny 21
50-900 Wrocław
Andrzej Jurczyński - Tel. 71/ 360-39-71


