
NieruchomoNieruchomo śćść do sprzedaniado sprzedania

Siedlęcin, gmina Je żów Sudecki, powiat jeleniogórski
Wrocław 5 czerwca 2014 r.

(reprezentatywna fotografia 
nieruchomości)



Przedmiot sprzedaPrzedmiot sprzeda żży:y:

Prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntu, oznaczonej 

w ewidencji gruntów numerem 57, obszaru 3 500 m², położonej w miejscowości 

Siedlęcin, gminie Jeżów Sudecki, objętej księgą wieczystą KW nr JK1J/00080910/4 

prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze  VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

Przewidywana cena wywoławcza: 26 000,00 zł netto

Przewidywana data przetargu: grudzie ń 2014 roku



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

Powiat  / Gmina jeleniogórski/ Jeżów Sudecki

Działka 
ewidencyjna

nr 57 obręb 0007, SIEDLĘCIN o obszarze 3 500 m²

Księga wieczysta Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg 
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr 
JG1J/00080910/4



Siedlęcin



Działka 
57



GruntGrunt

Działka jest położona na terenie lekko pochylonym. Kształt działki nieregularny 

zbliżony do trójkąta. Działka nie jest ogrodzona, niezagospodarowana, porośnięta 

trawą. Dojazd do działki drogą publiczną (droga asfaltowa z Siedlęcina do 
Wrzeszczyna). Działka nie jest uzbrojona. Istnieje możliwość uzbrojenia w dostępne 

sieci: energetyczną i wodociągową.

Dla terenu lokalizacji nieruchomości został sporządzony Miejscowy Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego. W MPZP działka leży w terenie oznaczonym 
jako 16 MN, UT, który jest przeznaczony jako teren istniejącej i projektowanej 

zabudowy mieszkaniowej i projektowanej zabudowy usługowej, położony 

w zachodniej części wsi. 



DostDostęępnopnośćść komunikacyjnakomunikacyjna

Dostęp do działki bezpośredni z drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej. 

Dojazd do miejscowości Siedlęcin możliwy jest droga krajową nr 30 oraz drogą lokalną w 

kierunku Lwówka Śląskiego. Odległość od Jeleniej Góry wynosi około 5 km. 

Dojazd do miejscowości: PKP i PKS. 



Otoczenie nieruchomoOtoczenie nieruchomośścici
Nieruchomość położona jest w odległości około 300 m od drogi z Jeleniej Góry do Lwówka 

Śląskiego (zjazd w kierunku miejscowości Wrzeszczyn). Najbliższe otoczenie stanowią przede 

wszystkim nieruchomości niezabudowane, niewielki lasek. Z drugiej strony drogi powstaje 
nowy obiekt budowlany – budynek jednorodzinny. 



Dane kontaktowe:

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

Barbara Woźniak  - tel. 75/ 767 58 24


