
NieruchomoNieruchomo śćść do sprzedaniado sprzedania

Tłumaczów 78, gmina Radków
Wrocław 6 czerwca 2014 r.

(reprezentatywna fotografia 
nieruchomości)



Przedmiot sprzedaPrzedmiot sprzeda żży:y:
prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości, oznaczonej w ewidencji

gruntów jako działka numer 592/2 obszaru 1 400 m² oraz prawo użytkowania 

wieczystego niezabudowanych nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów

numerem 595/1 o pow. 94 m², 595/2 o pow. 500 m ² i 592/1 o pow. 172 m² (łączna

powierzchnia działek wynosi 2 166 m²) położonych w miejscowości Tłumaczów 78, 

gminie Radków, powiecie kłodzkim, województwie dolnośląskim wraz z posadowionymi 

na zabudowanej działce nr 592/2 ,stanowiącymi odrębną nieruchomość budynkami:  

o charakterze mieszkalnym o powierzchni użytkowej 163,08 m² i gospodarczym 

o powierzchni użytkowej 73,69 m² i urządzeniami, objętej księgą wieczystą KW Nr

SW2K/00005518/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kłodzku VII Zamiejscowy 

Wydział ksiąg Wieczystych w Nowej Rudzie. 

Przewidywana cena: 125 000,00 zł netto

Przewidywany miesi ąc licytacji: grudzie ń 2014 roku



Przedmiot sprzedaPrzedmiot sprzeda żży:y:

73,69 m²Powierzchnia 

użytkowa budynku gospodarczego

Miejscowość Tłumaczów, woj. dolnośląskie

Powiat  / Gmina kłodzki/Radków

Ulica, nr budynku i lokalu Tłumaczów nr 78

Powierzchnia użytkowa budynku o 
charakterze mieszkalnym

163,08 m²

Działka ewidencyjna 592/1 o pow. 172 m²; 592/2 o pow. 1400 m²; 
595/1 o pow. 94 m²; 595/2 o pow. 500 m²

obręb 0011, Tłumaczów

Księga wieczysta Sąd Rejonowy w Kłodzku VII Zamiejscowy 
Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę
wieczystą KW Nr SW2K/00005518/2



Tłumaczów



Tłumaczów 
działki nr 

592/1 i 592/2

Tłumaczów
działki nr 

595/1 i 595/2



GruntGrunt
Działka zabudowana oznaczona numerem 592/2 o pow. 1400 m² zagospodarowana 

jest razem z działką oznaczona ewidencyjnie numerem 592/1 o powierzchni 172 m²

a działka nr 595/1 z działką nr 595/2.  Działki o nieregularnym kształcie. Z jednej 
strony działki graniczą z drogą wojewódzką nr  385 prowadzącą do granicy z 

Czechami a z drugiej strony z rzeką Ścinawką. Nieruchomość uzbrojona 

w instalację wodną (studnia), kanalizacyjną (szambo) i elektryczną.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego działki 
oznaczone geodezyjnie nr 595/1 i 595/2 leżą w obszarze stanowiącym tereny wód 

śródlądowych, oznaczone na rysunku planu symbole 2WS, zaś działki nr 592/1 

i 592/2 leżą w granicach obszaru określonego jako tereny rolnicze oznaczone na 

rysunku planu 23R. 



Budynek o charakterze mieszkalnymBudynek o charakterze mieszkalnym
W tabeli zamieszczono zestawienie powierzchni pomieszczeń
wchodzących w skład powierzchni użytkowej znajdujących się w budynku 
o charakterze mieszkalnym:

budynek o charakterze mieszkalnym:

2,24spiżarka7

21,19pokój2

21,20przedpokój3

7,65łazienka z wc4

21,23pokój5

10,45pokój6

14,58pokój1

obiekt PU (m²)



4,00pomieszczenie użytkowe8

6,05pokój 10

23,46przedpokój11

5,09pokój12

9,75pokój13

6,56pomieszczenie użytkowe14

163,08

9,63pokój9

Razem:



Budynek o charakterze mieszkalnymBudynek o charakterze mieszkalnym
W tabeli zamieszczono zestawienie powierzchni pomieszczeń stanowiących 
powierzchnię usługową, znajdujących się w budynku o charakterze 
mieszkalnym:

3,35klatka schodowa4

budynek o charakterze mieszkalnym:

Razem:

12,69pomieszczenie gospodarcze2

2,03pomieszczenie gospodarcze3

3,82klatka schodowa5

31,76

9,87pomieszczenie gospodarcze1

obiekt PU (m²)



Budynek gospodarczyBudynek gospodarczy

W tabeli zamieszczono zestawienie powierzchni pomieszczeń w budynku 
gospodarczym:

16,03pomieszczenie gospodarcze1

36,59pomieszczenie gospodarcze2

21,07pomieszczenie gospodarcze3

73,69Razem:

Obiekt PU (m²)

budynek gospodarczy:



DostDostęępnopnośćść komunikacyjnakomunikacyjna

Dojazd do miejscowości Tłumaczów zapewnia droga wojewódzka nr 387.  Nieruchomość

w Tłumaczowie zlokalizowana jest bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej nr 385 

prowadzącej do granicy z Czechami. 

Dojazd do miejscowości Tłumaczów: PKS.    



Otoczenie nieruchomoOtoczenie nieruchomośścici
Nieruchomość w Tłumaczowie  położona jest bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej nr 385, 

natomiast z drugiej strony nad  rzeką Ścinawką. Tłumaczów to miejscowość położona na 

pograniczu Gór Suchych i Obniżenia Ścinawki w Sudetach Środkowych przy granicy 
z czechami, skąd niedaleko do skalnego miasta.  W miejscowości znajduje się między innymi 

barokowy  kościół pw. św. Piotra i Pawła  pochodzący z 1661 roku oraz zespół dworski: dwór 

z pierwszego ćwierćwiecza XIX w., przebudowany pod koniec XIX w. oraz park z początku 
XIX w. Walory krajobrazowe miejscowości to m.in. rozległy widok z góry Gardzień zarówno na 

polską, jak i na czeską część Gór Stołowych. Niedaleko znajduje się Park Narodowy Gór 

Stołowych oraz barkowa bazylika Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Wambierzycach, 

ze znajdująca się w niej XIII – wieczną figurką Wambierzyckiej Królowej Rodzin oraz Kalwaria 
Wambierzycka. W pobliżu zlokalizowanych jest szereg miejscowości uzdrowiskowych ziemi 

kłodzkiej, takich jak Polanica - Zdrój, Kudowa - Zdrój, czy Duszniki - Zdrój.



Dane kontaktowe:

Pion Infrastruktury

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

Barbara Woźniak - tel. 75/ 767 58 24


