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Miejscowość Sokołowice, gmina Oleśnica

Ulica, nr budynku Sokołowice Nr 47

Powierzchnia lokalu 

Lokal niemieszkalny nr 1 o łącznej powierzchni użytkowej 70,56 m², usytuowany na parterze i
częściowo na poddaszu budynku mieszkalnego, wraz z pomieszczeniem przynależnym
usytuowanym w budynku produkcyjnym, usługowym i gospodarczym dla rolnictwa o
powierzchniużytkowej 13,70m²

PODSTAWOWE INFORMACJE

powierzchniużytkowej 13,70m²

Działka ewidencyjna Działka o numerze ewidencyjnym 429/2 z obrębu Sokołowice o  powierzchni 1180 m kw.

Księga wieczysta
Księga wieczysta nr WR1E/00024092/9, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Oleśnicy, 
V Wydział Ksiąg Wieczystych

Stan prawny gruntu Użytkowanie wieczyste



PODSTAWOWE INFORMACJE

• Nieruchomość położona w Sokołowicach nr 47 leży w zurbanizowanej części wsi przy drodze o nawierzchni utwardzonej, bez 

utwardzonych ciągów pieszych, oświetlonej. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowo - zagrodowa jednorodzinna, 

boisko sportowe oraz działki rolne i niezabudowane, przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną. 

• Działka posiada regularny kształt – zbliżony do rombu. Teren płaski, ogrodzony, nieutwardzony. Nieruchomość uzbrojona w sieć 

elektryczną, wodociągową oraz wodę z własnego ujęcia (studnia), telefoniczną i kanalizacyjną z odprowadzeniem ścieków do szamba 

zlokalizowanego w granicach przedmiotowej działki.

•Nieruchomość położona w odległości 7 km na wschód od Oleśnicy, w sąsiedztwie drogi ekspresowej S8, oddalona o około 40 km od

Wrocławia. W miejscowości znajduje się zabytkowy pałacyk dworski, wieża strażacka, dawny młyn wodny, kaplica, szkoła podstawowa,

stawy hodowlane.



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość położona w zurbanizowanej części wsi, w gminie Oleśnica, w sąsiedztwie drogi ekspresowej S8, oddalona o około

40 km od Wrocławia.

Od wschodu i zachodu oraz północy nieruchomość graniczy z działkami niezabudowanymi, od południa z drogą wiejską

utwardzoną asfaltem.

Sokołowice 
nr 47

Położenie Nieruchomości : żródło Geoportal

nr 47



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

Sokołowice



LOKALIZACJA I DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA

Nieruchomość położona w zurbanizowanej części wsi Sokołowice wśród działek niezabudowanych. Dojazd do nieruchomości

bezpośredni z drogi wiejskiej utwardzonej asfaltem.

Miejscowość Sokołowice leży ok. 40 km od Wrocławia w pobliżu szlaku komunikacyjnego S8 Wrocław-Warszawa



Lokal niemieszkalny nr 1 o łącznej powierzchni użytkowej 70,56 m², usytuowany na parterze i częściowo na poddaszu budynku
mieszkalnego, wraz z pomieszczeniem przynależnym usytuowanym w budynku produkcyjnym, usługowym i gospodarczym dla
rolnictwa o powierzchni użytkowej 13,70 m²

ZABUDOWA

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ W LOKALU

Obiekt – lokal niemieszkalny PU (m²)

Pomieszczenie 11,68

Korytarz z klatką schodową 6,11Korytarz z klatką schodową 6,11

Pomieszczenie gospodarcze 2,94

W.C. 1,46

weranda 8,00

Pomieszczenie 16,88

Korytarz  z klatką schodową 9,88

Pomieszczenie 10,09

Pomieszczenie 1,63

Pomieszczenie 1,89

Razem: 70,56



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ PRZYNALEŻNYCH  DO LOKALU

Obiekt –pomieszczenie przynależne w budynku gospodarczym PU (m²)

Garaż 13,70

Razem: 13,70



Kontakt: Kontakt: 

Dział Obrotu Nieruchomościami we Wrocławiu Dział Obrotu Nieruchomościami we Wrocławiu 
ul. Avicenny 21, pokój nr 203ul. Avicenny 21, pokój nr 203
Telefon:  + 48Telefon:  + 48 71 360 39 7171 360 39 71
ee--mail: andrzej.jurczynski@pocztamail: andrzej.jurczynski@poczta--polska.pl  polska.pl  
www.nieruchomosci.pocztawww.nieruchomosci.poczta--polska.pl polska.pl 
Niniejsza broszura została sporządzona i udostępniona jedynie w celu ogólno informacyjnym i nie stanowi ze strony

Poczty Polskiej S.A. oferty w rozumieniu prawa cywilnego, oświadczenia woli ani wiedzy, jak również jakiegokolwiek

zapewnienia odnośnie nieruchomości, jej stanu lub poszczególnych treści objętych broszurą, wobec czego nabywca

powinien na własną rękę przeprowadzić odpowiednie badania, zlecić dodatkowe ekspertyzy lub zaakceptować stan

nieruchomości jako stan taki, w jakim nieruchomość znajduje się w dacie oględzin/sprzedaży.


