
NIERUCHOMOŚĆ PRZYGOTOWYWANA 
DO SPRZEDŻY

Leszno Górne, ul. Bolesławiecka

Poznań, maj 2014 r.



Przedmiot sprzedaży

Prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntu o numerze 

ewidencyjnym 323/2 o powierzchni 992 m2, położonej w miejscowości Leszno 

Górne przy ul. Bolesławieckiej, gmina Szprotawa, powiat żagański, 

województwo lubuskie. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy 

w Żaganiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 

ZG1G/00013486/2. 



Przedmiot sprzedaży

Przewidywana cena wywoławcza: 12.000,00 zł netto

Sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT

Przewidywana data przetargu: listopad 2014 r.



Przedmiot sprzedaży

Miejscowość: Leszno Górne

Ulica: Bolesławiecka

Powiat/Gmina: żagański/ Szprotawa

Działka ewidencyjna: 323/2 o powierzchni 992 m2

Księga wieczysta: ZG1G/00013486/2 Sąd Rejonowy w Żaganiu
V Wydział Ksiąg Wieczystych



Leszno Górne



Grunt

Działka nr 323/2 o powierzchni 992 m2 posiada kształt prostokąta o regularnych 

granicach. Nieruchomość jest niezabudowana, ogrodzona ogrodzeniem z siatki 

w ramach stalowych. Działka znajduje się na terenie płaskim, korzystnym do 

zabudowy. Dostęp do działki dobry z głównej drogi o nawierzchni utwardzonej 

(ul. Bolesławiecka) poprzez rów melioracyjny. Droga posiada urządzone ciągi 

piesze oraz oświetlenie. Nieruchomość położona jest na terenie uzbrojonym 

w sieć energetyczną, wodociągową i kanalizacyjną.



Przeznaczenie nieruchomości

Zgodnie z zapisami zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Szprotawa, zatwierdzonego 

uchwałą Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 29 kwietnia 2010 r. Nr LIII/448/10 

sprzedawana działka znajduje się na terenie o funkcji mieszkaniowej –

zabudowa zagrodowa/jednorodzinna.



Lokalizacja i sąsiedztwo

Nieruchomość położona jest w terenach zainwestowanych, w strefie 

zabudowanej miejscowości. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny 

mieszkaniowe w zabudowie jednorodzinnej i siedliskowej oraz tereny 

niezabudowane.



Dane kontaktowe

W sprawie informacji dot. przetargu:

Agnieszka Makowska tel. (61) 869-72-11, 502-196-646
e-mail: agnieszka.makowska@poznan.poczta-polska.pl

W sprawie ustalenia terminu oględzin nieruchomości:

Dariusz Nowicki tel. (68) 322-10-82, 502-016-543



Zastrzeżenie

Niniejsza broszura została sporządzona i udostępniona jedynie w celu ogólno 

informacyjnym i nie stanowi ze strony Poczty Polskiej SA oferty w rozumieniu 

prawa cywilnego, oświadczenia woli ani wiedzy, jak również jakiegokolwiek 

zapewnienia odnośnie nieruchomości, jej stanu lub poszczególnych treści 

objętych broszurą, wobec czego nabywca powinien na własna rękę

przeprowadzić odpowiednie badania, zlecić dodatkowe ekspertyzy lub 

zaakceptować stan nieruchomości, jako stan taki, w jakim nieruchomość

znajduje się w dacie oględzin/sprzedaży.


