
NieruchomoNieruchomo śćść do sprzedaniado sprzedania

Gorzanów ul. Mły ńska 9, gmina Bystrzyca Kłodzka
Wrocław 5 czerwca 2014 r.

(reprezentatywna fotografia 
nieruchomości)



Przedmiot sprzedaPrzedmiot sprzeda żży:y:
Lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 48,90 m² usytuowany na parterze w budynku 
o charakterze mieszkalno – użytkowym, do którego przynależy w tymże budynku wc
o pow. użytkowej 2,10 m² i pomieszczenie gospodarcze 1 o pow. użytkowej 1,97 m² oraz
usytuowane w budynku gospodarczym pomieszczenie gospodarcze  2 o pow. użytkowej
6,08 m² i pomieszczenie gospodarcze 3 o pow. użytkowej 5,51 m², wraz  ze związanym
z tym lokalem udziałem wynoszącym 3313/10000 części w nieruchomości wspólnej, 
w tym w prawie użytkowania wieczystego działki oznaczonej w ewidencji gruntów
numerem 853 obszaru 1 000 m² położonej w miejscowości Gorzanów przy ul. Młyńskiej
9, gminie Bystrzyca Kłodzka, powiecie kłodzkim, województwie dolnośląskim, objętej
księgą wieczystą KW Nr SW1K/000267279 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kłodzku
V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Przewidywana cena wywoławcza: 64 000,00 zł netto
Przewidywana data przetargu:       grudzie ń 2014 roku



Przedmiot sprzedaPrzedmiot sprzeda żży:y:
Miejscowość Gorzanów, woj. dolnośląskie

Powiat  / Gmina kłodzki/ Bystrzyca Kłodzka

Ulica, nr budynku 
i lokalu

Młyńska 9 

lokal użytkowy

Powierzchnia użytkowa lokalu Lokal użytkowy o pow. użytkowej 48,90 m²

Działka ewidencyjna 853 obręb 0004 – Gorzanów

o obszarze 1 000 m²

Księga wieczysta Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg 
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr 
SW1K/00026727/9



Gorzanów



Gorzanów 
działka 853



GruntGrunt

Działka oznaczona ewidencyjnie numerem 853 o powierzchni 1 000 m²

zabudowana budynkiem o charakterze mieszkalno - użytkowym oraz budynkiem 
gospodarczym. Teren działki płaski o dość regularnym kształcie zbliżonym do 

wydłużonego trapezu, ogrodzony siatką w ramach stalowych na podmurówce 

z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej. Nieruchomość położona jest 
w zurbanizowanej części wsi, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej.  

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

działka nr 853 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem:GO-MRU1 –

zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa oraz usługowa, granica strefy OW obserwacji 

archeologicznej, obszary szczególnego zagrożenia powodzią. 



Lokal uLokal użżytkowyytkowy
W tabeli zamieszczono zestawienie powierzchni pomieszczeń znajdujących się
w lokalu

17,96pomieszczenie 22

1,47pomieszczenie 33

22,54pomieszczenie 44

3,13pomieszczenie 55

48,90Razem:

3,80pomieszczenie 11

obiekt PU (m²)



Pomieszczenia przynalePomieszczenia przynależżnene

W tabeli zamieszczono zestawienie powierzchni pomieszczeń przynależnych do 
lokalu użytkowego

budynek gospodarczy:

2,10wc1

1,97pomieszczenie gospodarcze 12

6,08pomieszczenie gospodarcze 23

5,51pomieszczenie gospodarcze 34

15,66 Razem:

Obiekt PU (m²)

budynek o charakterze mieszkalno -
użytkowym:



DostDostęępnopnośćść komunikacyjnakomunikacyjna

Dojazd do miejscowości Gorzanów zapewnia droga lokalna, na którą jest zjazd z drogi 

wojewódzkiej nr 388 a z drugiej strony miejscowości zjazd z drogi krajowej nr 33.  

Gorzanów zlokalizowany jest w odległości ok. 13 km od Kłodzka (siedziba powiatu) i 10,5 

km od Bystrzycy Kłodzkiej (siedziba gminy). Dojazd do miejscowości komunikacją

publiczną – PKP.



Otoczenie nieruchomoOtoczenie nieruchomośścici
Najbliższe sąsiedztwo nieruchomości w Gorzanowie przy ul. Młyńskiej 9 stanowi luźna 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna.

Nieruchomość graniczy:

• od strony południowej z droga asfaltową,

• od strony północnej z dwa budynkami jednorodzinnymi,

• od strony wschodniej z budynkiem jednorodzinnym,

• od strony zachodniej z budynkiem wielorodzinnym. 

We wsi funkcjonuje szkoła podstawowa, działają 3 sklepy spożywcze, dwie rozlewnie wód 

mineralnych. 



Dane kontaktowe:

Pion Infrastruktury

Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obrotu Nieruchomościami
i Regulacji Stanów Prawnych we Wrocławiu

Barbara Woźniak - tel. 75/ 767 58 24


