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Przedmiot sprzedaPrzedmiot sprzeda żży:y:

Lokal użytkowy nr 1 położony na parterze budynku usługowo-mieszkalnego 
składający się z sześciu pomieszczeń o łącznej pow. użytkowej 63,36 m² oraz 
z trzech pomieszczeń przynależnych w budynku gospodarczym  o łącznej 
powierzchni 30,42 m² wraz z udziałem wynoszącym 5887/10000 części 
w nieruchomości wspólnej w tym w prawie użytkowania wieczystego działki nr 225 
o powierzchni 1300 m² objętej KW nr  WR1T/00008725/2 prowadzoną przez Sąd 
Rejonowy w Strzelinie V Wydział Ksiąg Wieczystych . 

Przewidywana c ena wywoławcza: 54 700,00 zł netto
Przewidywany termin przetargu: pa ździernik 2014 r.
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Przedmiot sprzedaPrzedmiot sprzeda żży:y:
Miejscowość Borek Strzeli ński, woj. dolno śląskie 

Powiat  / Gmina strzeli ński/ Borów

Ulica, nr budynku i 
lokalu

ul. Szkolna  nr 6 lokal nr 1

Powierzchnia użytkowa 
lokalu

Lokal u żytkowy o powierzchni u żytkowej 63,36 m²
i pomieszczenia przynale żne w budynku gospodarczym 
o powierzchni u żytkowej 30,42 m²

Działka ewidencyjna 225  Obręb Borek Strzeli ński o obszarze  1300 m². 

Księga wieczysta Sąd Rejonowy w Strzelinie V Wydzia ł Ksi ąg Wieczystych 
prowadzi Ksi ęgę Wieczyst ą Kw Nr WR1T/ 00008725/2



Borek 
Strzeliński



Działka nr 
225



GruntGrunt

Działka oznaczona ewidencyjnie numerem 225 o powierzchni 1300 m² zabudowana  
budynkiem  usługowo -mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym. Teren działki 
o kształcie prostokąta ogrodzony częściowo siatką w ramach stalowych, a częściowo 
płytami żelbetonowymi pełnymi. Działka posiada uzbrojenie podstawowe w sieci 
infrastruktury technicznej: prąd, woda, kanalizacja i telefon. 

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  teren oznaczony 
symbolem MN/U – tereny o dominującej funkcji mieszkaniowo – usługowej. Działka
znajduje się w strefie  „B” ochrony konserwatorskiej, 



Lokal uLokal użżytkowy nr 1ytkowy nr 1
W tabeli zamieszczono zestawienie powierzchni pomieszczeń znajdujących się w lokalu

10,43Pom. przynależne w bud. Gospodarczym
1

7,35Pom. przynależne w bud. Gospodarczym2

63,36Razem:

1,62w.c. 7

Obiekt PU (m²)

1 Pomieszczenie użytkowe 24,77

2 Pomieszczenie użytkowe 13,90

3 Pomieszczenie użytkowe 10,28

4 Pomieszczenie użytkowe 0,99

5 Pomieszczenie użytkowe 2,14

6 Pomieszczenie użytkowe 9,66.

3 Pom. przynależne w bud. Gospodarczym 12,64

Razem 30,42



DostDostęępnopnośćść komunikacyjnakomunikacyjna

Nieruchomość położona w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej oraz w sąsiedztwie kościoła, plebanii i szkoły podstawowej, nieopodal 
przystanku PKS, sklepu i ośrodka zdrowia. Dojazd do nieruchomości bardzo dobry, drogą
utwardzoną z głównej drogi utwardzonej asfaltem, oświetlonej.
Miejscowość: Borek Strzeliński  leży na   szlaku  komunikacyjnym Wrocław -Strzelin.



Otoczenie nieruchomoOtoczenie nieruchomośścici

Nieruchomość graniczy:

• od strony południowej z droga utwardzoną łączącą się na krótkim 
odcinku z drogą główną asfaltową.
• od strony północnej z działkami niezabudowanymi o charakterze 
rolnym

• od strony zachodniej z działka na której znajduje się zabudowa 
jednorodzinną

• od strony wschodniej z działką parafialną zabudowaną kościołem.



Otoczenie nieruchomoOtoczenie nieruchomośścici
Dane kontaktowe:

Pion Infrastruktury
ul. Ibn Siny Avicenny 21
50-900 Wrocław
Andrzej Jurczyński - Tel. 71/ 360-39-71


