
Lokale mieszkalne:

Położenie Powierzchnia 
w m2

Skład Opis

Piastowska 68/1 38,00 Pokój, kuchnia 

WC wspólne na 
korytarzu.

Do lokalu 
przynależy:                
- piwnica o 
powierzchni 1,30 m2

Lokal wyposażony w instalacje: elektryczną,
wodno-kanalizacyjną, gazową, ogrzewanie

piecowe.  Okna w pokoju mają wystawę
zachodnią a w kuchni wschodnią. 

Udział wynosi 2458/10000 części w częściach
wspólnych budynku i urządzeniach  oraz w prawie

własności gruntu o powierzchni 0,0692 ha,
oznaczonego numerem ewidencyjnym 140/3.

Nieruchomość opisana jest w księdze wieczystej
nr SW1W/00039100/2 prowadzonej przez Sąd

Rejonowy w Wałbrzychu.

*************************************



Położenie Powierzchnia 
w m2

Skład Opis

Piastowska 16/9 21,76 Pokój z aneksem 
kuchennym i 
pomieszczenie 
gospodarcze

WC wspólne na 
korytarzu.

Brak pomieszczeń 
przynależnych.

Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną,
wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie indywidualne
piecowe.  Okna lokalu mają wystawę północną.

Udział wynosi 35/1000 części w częściach
wspólnych budynku i urządzeniach oraz w prawie

użytkowania wieczystego nieruchomości
gruntowej o powierzchni 0,0242 ha, oznaczonej

numerem ewidencyjnym 249/4, ustanowionego do
dnia 14 stycznia 2103 r. Nieruchomość opisana
jest w księdze wieczystej nr SW1W/00023205/3

prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu.

*************************************



Położenie Powierzchnia 
w m2

Skład Opis

Noworudzka 19/6 35,78 2 pokoje, kuchnia

Do lokalu 
przynależą:                
- komórka na 
poddaszu o 
powierzchni 1,00 m2, 
- piwnica o 
powierzchni 2,49 m2, 
- WC o powierzchni 
1,12 m2,                     
- komórka poza 
budynkiem o 
powierzchni 6,00 m2

Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną,
wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie piecowe.  Okna

lokalu mają wystawę północną.

Udział wynosi 62/1000 części w częściach
wspólnych budynku i urządzeniach oraz w prawie

użytkowania wieczystego nieruchomości
gruntowej o powierzchni 0,1508 ha, oznaczonej

numerem ewidencyjnym 188/1, ustanowionego do
dnia 25 lutego 2097 r. Nieruchomość opisana jest

w księdze wieczystej nr SW1W/00034599/1
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu.

*************************************



Położenie Powierzchnia 
w m2

Skład Opis

Bolesława Chrobrego 6/6 43,83 Pokój, kuchnia

Wc wspólne na 
korytarzu

Do lokalu 
przynależy:                
- komórka na 
poddaszu o 
powierzchni 4,70  m2

Lokal wyposażony w instalacje: elektryczną,
wodno-kanalizacyjną, gazową, ogrzewanie

piecowe. Okna lokalu mają wystawę południową
i wschodnią 

Udział wynosi 115/1000 części w częściach
wspólnych budynku i urządzeniach oraz w prawie

użytkowania wieczystego nieruchomości
gruntowej o powierzchni 0,0435 ha, oznaczonej

numerem ewidencyjnym 323/1, ustanowionego do
dnia 20 grudnia 2101 roku. Nieruchomość opisana
jest w księdze wieczystej nr SW1W/00030620/0
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

*************************************



Położenie Powierzchnia 
w m2

Skład Opis

Piastowska 74/1 34,54 Pokój, kuchnia, 
pomieszczenie 
gospodarcze, WC

Brak pomieszczeń 
przynależnych

Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną,
wodno-kanalizacyjną oraz gazową. Ogrzewanie

indywidualne – piec na opał stały w kuchni oraz w
pokoju. Pokój od pozostałych pomieszczeń

oddziela korytarz

Udział wynosi 1277/10000 części w częściach
wspólnych budynku i urządzeniach oraz w prawie

użytkowania wieczystego nieruchomości
gruntowej o powierzchni 0,0331 ha, oznaczonego
numerem ewidencyjnym 123/1, ustanowionego do
dnia 25 maja 2103 r. Nieruchomość opisana jest w

księdze wieczystej nr SW1W/00087233/4
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu.

*************************************



Położenie Powierzchnia 
w m2

Skład Opis

Kamienna 5/1 35,68 3 pokoje, 
kuchnia, 
łazienka z wc, 
przedpokój i 
pomieszczenie 
gospodarcze

Sprzedaż bez 
przynależności

Lokal wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno-
kanalizacyjną, ogrzewanie piec na opał stały  Okna

mają wystawę południowo-wschodnią. 

Udział wynosi 89/1000 części w częściach wspólnych
budynku i urządzeniach oraz w prawie użytkowania
wieczystego nieruchomości gruntowej o powierzchni
0,0429 ha, oznaczonej numerem ewidencyjnym 93/2,

ustanowionego do dnia 25.03.2095 roku.
Nieruchomość opisana jest w księdze wieczystej nr

SW1W/00022831/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy
w Wałbrzychu

*************************************



Lokale o przeznaczeniu innym niż mieszkalne:

Położenie Powierzchnia 
w m2

Skład Opis

ul. Pokrzywianka 1 83,41 Korytarz, 3 pomieszczenia. 

Do lokalu przynależy 
piwnica o powierzchni           
17,45 m²

Lokal przeznaczony na cele inne niż
mieszkalne, położony na parterze

budynku. Nieruchomość opisana jest w
księdze wieczystej nr SW1W/00044343/5

prowadzonej przez Sąd Rejonowy w
Wałbrzychu.

INFORMACJE:

Urząd Miasta ul. Poznańska 2
58-330 Jedlina-Zdrój
tel. 748510963
e-mail: nieruchomosci@jedlinazdroj.eu

Informację sporządziła: J. Wiśniewska (aktualizacja:  02.11.2018 r.)


