
NieruchomoNieruchomo śćść do sprzedaniado sprzedania

Niedźwiednik nr 56 gmina Zi ębice
Wrocław 5 czerwca 2014 r.



Przedmiot sprzedaPrzedmiot sprzeda żży:y:

Lokal użytkowy  o pow. użytkowej 46,30 m² usytuowany na parterze  budynku 

mieszkalno-użytkowego, do którego przynależą usytuowane w tymże budynku  trzy 

pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej 24,74 m²,oraz usytuowane 
w budynku gospodarczym dwa pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej 8,76 

m² wraz z udziałem 4593/10000 części w nieruchomości wspólnej w tym w prawie 

użytkowania wieczystego działki nr 353/1 obszaru 1200 m², objętej księgą wieczystą
KW nr SW1Z/00057697/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich 

V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Przewidywana cena wywoławcza: około 50 000,00 zł net to
Przewidywana data przetargu: listopad 2014 roku
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Przedmiot sprzedaPrzedmiot sprzeda żży:y:
Miejscowość Niedźwiednik, woj. dolno śląskie

Powiat / Gmina ząbkowicki/Zi ębice 

Ulica, nr budynku i 
lokalu

Niedźwiednik nr 56

Powierzchnia 
użytkowa lokalu

Lokal u żytkowy nr 1 o powierzchni u żytkowej 46,30 m²
z pomieszczeniami przynale żnymi o łącznej powierzchni 
użytkowej 24,74 m² oraz z przynale żnymi pomieszczeniami 
w budynku gospodarczym o łącznej powierzchni u żytkowej
8,76 m².

Działka ewidencyjna 353/1 obr ęb Nied źwiednik o obszarze 1200 m²

Księga wieczysta Sąd Rejonowy w Z ąbkowicach Śląskich V Wydzia ł Ksi ąg 
Wieczystych prowadzi ksi ęgę wieczyst ą KW Nr SW1Z/00057697/7



Niedźwiednik



Niedźwiednik 
nr 56



GruntGrunt

Działka oznaczona ewidencyjnie numerem 353/1 o powierzchni 1200 m²

zabudowana budynkiem mieszkalno-użytkowym oraz budynkiem gospodarczym.

Teren działki regularny o kształcie zbliżonym do prostokąta , ogrodzony siatką na 

słupkach stalowych, z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej, uzbrojony w 
podstawowe media: energie elektryczną, studnie głębinową i szambo 

bezodpływowe.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działkę określa się
jako teren mieszkaniowo-usługowy. 



Lokal uLokal użżytkowy ytkowy 
W tabeli zamieszczono zestawienie powierzchni pomie szczeń
znajduj ących si ę w lokalu

1,98Pomieszczenie nr 5

2,47Pomieszczenie nr 1

22,18Pomieszczenie nr 4

Obiekt PU (m²)

1Pomieszczenie nr 2 16,38

2Pomieszczenie nr 3 1,29

3wc 2,00

Razem: 46,30



Pomieszczenia przynalePomieszczenia przynależżnene
W tabeli zamieszczono zestawienie powierzchni pomie szczeń
przynale żnych do lokalu u żytkowego 

4,382 Pomieszczenie gospodarcze nr 22

24,74Razem:

Budynek gospodarczy

1,403 Piwnica nr 3

4,381 Pomieszczenie gospodarcze nr 1

Obiekt PU (m²)

Budynek mieszkalno-użytkowy

1 1 Pomieszczenie gosp. nr 1 21,44

2 2 Piwnica nr 2 1,90

Razem: 8,76



DostDostęępnopnośćść komunikacyjnakomunikacyjna

Nieruchomość znajduje się na skraju wsi, z dogodnym dojazdem bezpośrednio z ulicy. 

Sąsiedztwo stanowi luźna zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. W pobliżu znajduje 

się sklep i kościół oraz przystanki komunikacji PKS i busów.   



Otoczenie nieruchomoOtoczenie nieruchomośścici

W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się zabudowa  mieszkaniowa jednorodzinna.

Nieruchomość graniczy:

• od strony południowej z działką niezabudowaną

• od strony północnej z droga gminną dwukierunkową

• od strony zachodniej z  droga wiejską

• od strony wschodniej  z działką na której znajduje się zabudowa mieszkaniowa  
jednorodzinna



Dane kontaktowe:

Pion Infrastruktury
WSP ds.  Obrotu Nieruchomo ściami 
i Regulacji Stanów Prawnych Wrocław
Barbara Woźniak - tel. 75/ 767 58 24


