
NieruchomoNieruchomo śćść do sprzedaniado sprzedania

Szklarska Por ęba ul. Wojska Polskiego 13,15,15A
Wrocław 5 czerwca 2014 r.



Przedmiot sprzedaPrzedmiot sprzeda żży:y:

prawo u żytkowania wieczystego nieruchomo ści poło żonej  w miejscowości Szklarska Poręba, 

przy ul. Wojska Polskiego 13,15,15A, gm. Szklarska Poręba M., oznaczonej w ewidencji gruntów 

numerami 32 i 33  o łącznej powierzchni 5 402 m², wraz z posadowionymi na nich stanowiącymi 

odrębny przedmiot własności budynkami: budynkiem wypoczynkowym nr 13 o powierzchni 

użytkowej 630,10 m², budynkiem garażowym o powierzchni użytkowej 27,00 m², budynkiem 

wypoczynkowym nr 15 o powierzchni użytkowej 540,60 m², pawilonem wypoczynkowym nr 15A 

o powierzchni użytkowej 347,80  m², budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 35,40 m², 

objętej księga wieczystą KW Nr JG1J/00007600/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jeleniej 

Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

Przewidywana cena wywoławcza: 1 564 000,00 zł netto
Przewidywana data przetargu: grudzie ń 2014 r.



Przedmiot sprzedaPrzedmiot sprzeda żży:y:
Miejscowość Szklarska Por ęba, woj. dolno śląskie 

Gmina /Powiat Szklarska Por ęba M. / jeleniogórski

Ulica, nr budynku i lokalu ul. Wojska Polskiego 13,15,15A

Powierzchnia użytkowa 
budynku

Budynek wypoczynkowy nr 13 o powierzchni u żytkowej 630,10m², 
budynek gara żowy o powierzchni u żytkowej 27,00 m², budynek 
wypoczynkowy nr 15 o powierzchni u żytkowej 540,60 m², pawilon 
wypoczynkowy nr 15A o powierzchni u żytkowej 347,80 m², 
budynek gospodarczy o powierzchni u żytkowej 35,40 m²

Działka ewidencyjna 32 i 33  Obr ęb 0005 Szklarska Por ęba o łącznym obszarze 
5 402 m²

Księga wieczysta Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze VI Wydzia ł Ksi ąg Wieczystych 
prowadzi ksi ęgę wieczyst ą Kw. Nr JG1J/00007600/3 



Szklarska 
Poręba



Działki
32 i 33



GruntGrunt
Teren sprzedawanej nieruchomo ści składa si ę z:

Działki nr 32 która jest zagospodarowana łącznie z działką nr 33. Jest to teren 

o nieuregulowanym kształcie i zróżnicowanym ukształtowaniu. Teren w części przylegającej do 

ulicy Wojska Polskiego jest wypłaszczony, w kierunku południowym, przechodzi w skarpę

o średnim stopniu nachylenia. W części frontowej działek zlokalizowany jest budynek nr 13 

o funkcji noclegowej i budynek nr 15 o funkcji gastronomiczno-noclegowej oraz mały parterowy 

budynek gospodarczy. W głębi działek, w części położonej powyżej znajduje się budynek nr 15a, 

o funkcji noclegowej. Na większej części terenu znajduje się trawnik, na którym rosną krzewy 

ozdobne i pojedyncze drzewa, tylko przy południowej granicy działki znajduje się las iglasty.  

Teren obok budynku nr 15, jest częściowo utwardzony kostka betonową (trylinką). Teren skarpy 

umocowany kamiennym murem oporowym o wysokości około 4-5 m. 



Obie działki mają wspólne ogrodzenie i szambo zlokalizowane na działce nr 33 obsługujące 

budynki nr 13, 15 i 15a. Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do wykonania przyłącza 

kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez odpowiednie organy. 

W budynku nr 13 znajduje się kotłownia olejowa ogrzewająca również budynek nr 15. Budynek nr 

15A ogrzewany jest z kotłowni gazowej znajdującej się w tym budynku. Główny zawór wody 

zlokalizowany jest w budynku nr 13. Natomiast główne zabezpieczenie energii elektrycznej jest 

w budynku nr 15. Przez działkę nr 33 prowadzi dojście do budynku nr 15 a (schody).

Dla terenu, na którym zlokalizowana jest nieruchomość nie ma miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym UZ 

i opisanym jako tereny usług z zielenią towarzyszącą.



ZespZespóółł budynkbudynkóóww
W tabeli zamieszczono zestawienie powierzchni obiektów 
znajdujących się na terenie nieruchomości.

540,60Budynek wypoczynkowy nr 15

347,80Budynek wypoczynkowy nr 15A

35,40Budynek gospodarczy

Obiekt PU (m²)

Budynek wypoczynkowy nr 13 630,10

Budynek garażowy 27,00

Razem: 1 580,90 



DostDostęępnopnośćść komunikacyjnakomunikacyjna

Nieruchomość położona w strefie śródmiejskiej Szklarskiej Poręby 

w średniej odległości od centrum miasta z bezpośrednim dojazdem drogą asfaltową

z chodnikiem dla pieszych i oświetloną. Główna arteria miejska to droga międzynarodowa 

prowadząca do Pragi. W centralnej części miasta zlokalizowane są sklepy, restauracje, 

hotele i banki oraz dworzec PKS i PKP. W dalszej części miasta znajdują się ośrodki 

wczasowe, hotele oraz budynki mieszkalne. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowi 

zabudowa pensjonatowo – wczasowa i zabudowa mieszkalna.  



Otoczenie nieruchomoOtoczenie nieruchomośścici

Szklarska Poręba, zwana jest „Perłą Karkonoszy”, położona jest w południowo-zachodniej Polsce, 

u zbiegu granic Polski i Czech. Miasto zlokalizowane  jest w dolinie rzeki Kamiennej i jej dopływów na 

wys. 440-886 m n.p.m. Od południa na stokach Karkonoszy z kulminującą nad miastem Szrenicą

(1 362 m n.p.m.), od północy na stokach Gór Izerskich z Wysokim Kamieniem (1 058 m n.p.m.) 

i Czarną Górą (965 m n.p.m.), zaś od wschodu wzniesienia Przedgórza Karkonoszy oddzielają miasto 

od Kotliny Jeleniogórskiej. Szklarska Poręba jest największym ośrodkiem sportów zimowych 

w polskich Sudetach. Do Szklarskiej Poręby administracyjnie należą również Jakuszyce, znane przede 

wszystkim z narciarskich tras biegowych, gdzie od ponad 30 lat obywa się coroczny Bieg Piastów oraz 

dawnego przejścia granicznego z Republiką Czeską,  Jakuszyce/ Harrachov. 



Otoczenie nieruchomoOtoczenie nieruchomośścici

Walory turystyczne Szklarskiej Poręby oraz korzystne położenie w pobliżu dużych 
środkowoeuropejskich miast: Praga 139 km, Berlin 294 km, Wrocław 140 km , bliskość granicy polsko 
- czeskiej oraz polsko-niemieckiej, czyni ze Szklarskiej Poręby atrakcyjny ośrodek zarówno pod 
względem turystycznym jak i gospodarczym. 

Nieruchomo ść graniczy:
• od strony południowej z lasem
• od strony północnej z ulicą Wojska Polskiego (droga asfaltowa z chodnikiem
dla pieszych, oświetlona)

• od strony zachodniej przylega do terenu działki zabudowanej budynkiem
jednorodzinnym mieszkalnym,

• od strony wschodniej  z niewielką działką niezabudowaną oraz drugą działką
zabudowaną obiektem pensjonatowym (obecnie nieużytkowany). 



Dane kontaktowe:

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


