
NieruchomoNieruchomo śćść do sprzedado sprzeda żżyy

Grabowno Wielkie, gmina Twardogóra
Wrocław  2014 r.



Przedmiot sprzedaPrzedmiot sprzeda żży:y:

Prawo wieczystego użytkowania niezabudowanej działki oznaczonej 
w ewidencji gruntów numerem 322/5 obszaru 760 m² położonej w miejscowości 
Grabowno Wielkie, gminie Twardogóra.

Przewidywana cena wywoławcza: 14 000,00 zł netto
Przewidywany termin przetargu: wrzesie ń 2014 r.
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Przedmiot sprzedaPrzedmiot sprzeda żży:y:

Miejscowość Grabowno Wielkie, woj. dolno śląskie

Gmina / Powiat Twardogóra / ole śnicki

Działka ewidencyjna 322/5 obr ęb Grabowno Wielkie, obszar 760 m²

Księga wieczysta Sąd Rejonowy w Ole śnicy V Wydzia ł Ksi ąg 
Wieczystych KW Nr WR1E/00093110/6



Grabowno Wielkie



Działka 
322/5



GruntGrunt

Działka  oznaczona numerem 322/5 to teren o kształcie nieregularnym, płaski, 
ogrodzony od strony drogi i szkoły ogrodzeniem z płyt żelbetowych 
prefabrykowanych ażurowych i całych z bezpośrednim dostępem do drogi wiejskiej 
o nawierzchni utwardzonej asfaltem, bez utwardzonych ciągów dla pieszych, 
oświetlonej. Nieruchomość niezabudowana zagospodarowana zielenią ozdobną
i oczkiem wodnym. Posiada dostęp do podstawowego uzbrojenia w sieci 
infrastruktury technicznej.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Twardogóra

działka stanowi teren usług sfery społecznej oraz tereny zabudowy mieszkaniowej o 
niskiej intensywności. 



DostDostęępnopnośćść komunikacyjnakomunikacyjna

Wieś położona w północno- wschodnim krańcu województwa dolnośląskiego 

w powiecie oleśnickim, gminie Twardogóra. Wieś graniczy z Twardogórą, Grabownem 

Małym, Dobroszycami, Białym Błotem i Bukowinką. Dojazd komunikacją publiczną do 

Grabowna Wielkiego zapewniają pociągi PKP kursujące między innymi z Kalisza, 

Krotoszyna, Ostrowa Wielkopolskiego i Wrocławia. Dojazd samochodem trasą E67 (S8) 

w stronę Sycowa. W Oleśnicy z S8 należy zjechać na DK340. Za Dobroszycami z tej  

trasy należy skręcić w prawo w lokalną drogę prowadzącą do Grabowna Wielkiego



Otoczenie nieruchomoOtoczenie nieruchomośścici
Nieruchomość położona w centralnej części wsi wśród zabudowy mieszkaniowej 

w bezpośrednim sąsiedztwie boiska szkolnego, szkoły i kościoła.

Nieruchomość graniczy:

• od strony południowej z działka zabudowaną na której znajduje się zabudowa 

jednorodzinna

• od strony północnej z działką zabudowaną na której znajduje zabudowa 

jednorodzinna

• od strony zachodniej z drogą publiczną dwukierunkową

• od strony wschodniej  z boiskiem szkolnym, szkołą



Dane kontaktowe:

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


