
NieruchomoNieruchomo śćść do sprzedado sprzeda żżyy

Stradomia Wierzchnia nr 78
Wrocław 2014 r.



Przedmiot sprzedaPrzedmiot sprzeda żży:y:

-prawo u żytkowania wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjnie numerem 228 
o powierzchni 600 m², objętego księgą wieczystą KW Nr WR1E/00058879/7 

prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oleśnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych wraz z 

prawem własności budynków, posadowionych na tymże  gruncie,  mieszkalnym o 
powierzchni użytkowej 235,69 m² i gospodarczym o powierzchni użytkowej 

40,38 m².

Przewidywana cena wywoławcza: 237 000,00 zł netto
Przewidywany termin przetargu: pa ździernik 2014 r.
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Przedmiot sprzedaPrzedmiot sprzeda żży:y:
Miejscowość Stradomia Wierzchnia, woj. dolno śląskie 

Gmina /Powiat Syców / ole śnicki

Ulica, nr budynku i lokalu Stradomia Wierzchnia nr 78

Powierzchnia użytkowa 
budynku

Budynek mieszkalny o powierzchni u żytkowej 235,69m², 
budynek gospodarczy o powierzchni u żytkowej 40,38 m²

Działka ewidencyjna 228  Obręb Stradomia Wierzchnia o obszarze 600 m². 

Księga wieczysta Sąd Rejonowy w Ole śnicy V Wydzia ł Ksi ąg Wieczystych 
prowadzi ksi ęgę wieczyst ą Kw. Nr WR1E/00058879/7 



Stradomia
Wierzchnia



Działka 
nr 228



GruntGrunt
Teren sprzedawanej nieruchomo ści składa si ę z:

działki nr 228 zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym. 

Teren zagospodarowany, nieutwardzony, kształtem zbliżony do prostokąta,   
ogrodzony od strony drogi siatką w ramach stalowych mocowanych do słupków 

żelbetowych osadzonych w cokole betonowym, w części z siatki mocowanej do 

słupków stalowych osadzonych w cokole betonowym. Działka uzbrojona w sieć
energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną i telefoniczną.

Zgodnie z wypisem z „MPZP STRADOMIA WIERZCHNIA” działka oznaczona jest 

symbolem MN –tereny zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności z usługami 

towarzyszącymi. 



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

Obiekt PU (m²)

Budynek usługowo-mieszkalny 235,69

Budynek gospodarczy 40,38

Razem: 276,07



DostDostęępnopnośćść komunikacyjnakomunikacyjna

Nieruchomość zlokalizowana we wschodniej części wsi, przy głównej drodze 
prowadzącej w kierunku Dziadowej Kłody , utwardzonej asfaltem, bez 

utwardzonych ciągów dla pieszych, oświetlonej. Najbliższe sąsiedztwo stanowi 

zabudowa mieszkaniowa oraz czynny tartak o dość znacznym poziome hałasu. 



Otoczenie nieruchomoOtoczenie nieruchomośścici

Gmina Syców położona jest w północno - wschodniej części województwa dolnośląskiego, 

w granicach administracyjnych powiatu oleśnickiego, w odległości 50 km od Wrocławia. 

Syców stanowi ważny węzeł komunikacyjny z międzynarodową trasą nr 8 Wrocław –
Warszawa. Gmina położona jest w kompleksie lasów rychtalskich na wysokości 165 m 

n.p.m., w okolicy łagodnie sfalowanej zwanej Obniżeniem Sycowskim, między Wzgórzami 

Trzebnickimi a Wzgórzami Ostrzeszowskimi. Bogata przyroda i ukształtowanie terenu 
stwarzają dogodne warunki do czynnego wypoczynku i rozwoju bazy rekreacyjno –

turystycznej. 



Otoczenie nieruchomoOtoczenie nieruchomośścici

W miejscowości Stradomia Wierzchnia, przy trasie nr 8, w pobliżu arboretum 

leśnego znajduje się zbiornik retencyjny położony w odległości 8 km od Sycowa, 

który pełni także funkcję rekreacyjno-wypoczynkową. Gmina sąsiaduje z 
unikatowym - połączonym z borami sosnowymi i ciekami wodnymi - Arboretum 
Leśnym im. prof. Stefana Białobaka.

Nieruchomość graniczy:
• od strony południowej z działką na której znajduje się zabudowa jednorodzinna
• od strony północnej z drogą główną, dwujezdniową, bez utwardzonych ciągów 
dla pieszych
• od strony zachodniej przylega do terenu na którym zlokalizowany jest tartak
• od strony wschodniej  z działką na której znajduje się zabudowa jednorodzinna



Dane kontaktowe:

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


