
Nieruchomość przygotowywana do sprzedaży

Jedlnia, lokal u żytkowy o powierzchni 54,32 m²



Przedmiot sprzeda żyPrzedmiot sprzeda ży

Przedmiotem sprzeda ży jest prawo własno ści lokalu u żytkowego 

o powierzchni u żytkowej 54,32 m², wraz z udziałem w cz ęściach 

wspólnych budynku, które nie słu żą wył ącznie do u żytku 

właścicieli lokali, wynosz ącym 5432/41635 i takim samym 

udziałem we własno ści działki gruntu nr ewid. 397/4. Lokal 

usytuowany jest na parterze budynku handlowo – usług owego 

w miejscowo ści Jedlnia, gmina Pionki.



Lokal Lokal –– zestawienie pomieszcze ńzestawienie pomieszcze ń

W skład wchodz ą następuj ące pomieszczenia: sala sprzeda ży, 

zaplecze, korytarz, łazienka. Lokal wyposa żony jest 

w instalacje: wodno – kanalizacyjn ą z sieci gminnej, elektryczn ą, 

ogrzewanie – klimatyzator inwerterowy, instalacj ę alarmow ą. 

Budynek, w którym usytuowany jest przedmiotowy loka l jest 

budynkiem jednopi ętrowym, z poddaszem nieu żytkowym. W 

budynku funkcjonuje równie ż Straż Pożarna oraz Gminna 

Biblioteka Publiczna. Obecnie w lokalu znajduje si ę punkt 

apteczny.



Przedmiot sprzedażyPrzedmiot sprzedaży

Przewidywana cena wywoławcza: 48.600 zł netto

Sprzedaż zwolniona z podatku VAT

Przewidywany termin przetargu :
grudzień 2014r.



Przedmiot sprzedażyPrzedmiot sprzedaży

RA2Z/00004986/0 Sąd Rejonowy 

w Zwoleniu VI Zamiejscowy Wydział

Ksi ąg Wieczystych z siedzib ą

w Pionkach

Ksi ęga wieczysta

397/4 o powierzchni 1300 m²Działka ewidencyjna    

54,32 m²Powierzchnia u żytkowa lokalu     

radomski Powiat                                   

JedlniaMiejscowo ść



Grunt

Działka nr 397/4 o posiada regularny kształt, teren  płaski, u żytki 

oznaczone w ewidencji gruntów jako B- Ps IV. Działka 

zabudowana budynkiem handlowo – usługowym. 



DostDost ęępnopno śćść komunikacyjnakomunikacyjna

Działka, na której posadowiony jest budynek (nr ewi d. 397/4) 

usytuowana jest w miejscowo ści sołeckiej Jedlnia

w odległo ści ok. 4,5 km na południowy zachód od miejscowo ści 

gminnej i ok. 12 km od Radomia. Najbli ższe sąsiedztwo stanowi 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. W odległo ści ok. 160 m 

przebiega droga wojewódzka nr 737 Radom – Kozienice.  

Skomunikowanie z wi ększymi o środkami miejskimi jest 

zapewnione przez komunikacj ę PKS oraz BUS.





OtoczenieOtoczenie
Nieruchomo ść  poło żona w miejscowo ści sołeckiej Jedlnia. 

Najbli ższe otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna. Dalsze s ąsiedztwo stanowi ą grunty u żytkowane 

rolniczo, oraz rzeka Leniwa. Działa tu pr ężnie Stowarzyszenie 

Jedlnia, zrzeszaj ące miło śników i entuzjastów tej ziemi.

Miejscowo ść usytuowana w obr ębie Puszczy Kozienickiej, ze 

wspaniałym kompleksem le śnym maj ącym wiele uroczych 

zakątków wartych polecenia zarówno tym, którzy chcielib y 

pole żeć na polanie, oraz dla aktywnie wypoczywaj ących.



Na szczególn ą uwag ę zasługuje Rezerwat Przyrody Jedlnia który  

utworzono w 1982 r. na obszarze blisko 87 ha, obejm ujący stu-

dwustu letni drzewostan naturalnego pochodzenia. W pobli żu 

znajduje si ę równie ż  Zalew „Siczki” powstały w wyniku spi ętrzenia 

wód rzeki Gzówki. Nad brzegiem zalewu ro śnie najwi ększy w 

Puszczy Kozienickiej jawor, u stóp którego znajduj ą się dwa 

źródełka wysoko mineralizowanej wody. W zalewie złow ić można 

pło ć, okonia, szczupaka, karpia, amura i karasia.

Otoczenie



Dane kontaktowe

Prowadz ący przetarg :

Pion Infrastruktury w Warszawie, ul. Ratuszowa 7/9; 03-450 
Warszawa

Bli ższe informacje mo żna uzyska ć w siedzibie
Pion Infrastruktury Wydział Obrotu Nieruchomościami i Regulacji 
Stanów Prawnych ul. Ratuszowa 7/9 w Warszawie pok.207
Tel.(22) 618-42-22 wew. 144

Nieruchomo ść można ogl ądać po uprzednim uzgodnieniu z :
Koordynatorem tel.(48) 362-83-20

Administratorem tel.(48) 36-271-35







Kościół św. Mikołaja i św. 
MałgorzatyRzeka Leniwa Zabytkowa plebania

Puszcza Kozieniecka – miejsce na 
odpoczynek

Źródełko wody 
mineralizowanej



Niniejsza broszura została sporz ądzona i udost ępniona jedynie 

w celu ogólno - informacyjnym i nie stanowi ze stron y Poczty 

Polskiej S.A. oferty w rozumieniu prawa cywilnego, oświadczenia 

woli ani wiedzy, jak równie ż jakiegokolwiek zapewnienia odno śnie

nieruchomo ści, jej stanu lub poszczególnych tre ści obj ętych 

broszur ą, wobec czego nabywca powinien na własn ą rękę 

przeprowadzi ć odpowiednie badania, zleci ć dodatkowe ekspertyzy 

lub zaakceptowa ć stan nieruchomo ści taki, w jakim nieruchomo ść 

znajduje si ę w dacie ogl ędzin sprzeda ży.


