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Miejscowość Bystrzyca

Ulica, nr budynku Plac Wolności 3

Powierzchnia budynków
Nieruchomość jest zabudowana budynkami o łącznej powierzchni użytkowej 153,63 m kw. 
Budynki spełniają funkcję: usługowo-mieszkalną i gospodarczą.

Działka ewidencyjna
Działka ewidencyjna o numerze 1258/1 z obrębu Bystrzyca 0002 o łącznej powierzchni 1800 m 
kw.

Księga wieczysta
Księga wieczysta nr WR1O/00009033/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Oławie,
V Wydział Ksiąg Wieczystych

Stan prawny gruntu Użytkowanie wieczyste

PODSTAWOWE INFORMACJE



PODSTAWOWE INFORMACJE

• Nieruchomość położona w centralnej części Bystrzycy  przy ulicy Plac Wolności 3, w gminie Oława. Otoczenie nieruchomości to 

zabudowa mieszkaniowa i rezydencjonalna, zarówno od strony południowej, północnej jak i wschodniej. Od strony zachodniej 

nieruchomość graniczy z drogą wiejską dwujezdniową, utwardzoną asfaltem z jednostronnie utwardzonym ciągiem dla pieszych. Teren 

działki regularny w kształcie prostokąta. Znajduje się w strefie „K” ochrony krajobrazu kulturowego oraz w strefie „OW” ochrony 

konserwatorskiej oraz w strefie „B” ochrony konserwatorskiej.

• Miejscowość Bystrzyca leży ok. 35 km od Wrocławia w pobliżu szlaku komunikacyjnego Wrocław-Opole.

• Nieruchomość składa się z jednej działki o łącznej powierzchni 0,1800 ha na której posadowiono budynek o funkcji usługowo-

mieszkalnej o łącznej powierzchni użytkowej 142,55 m kw. oraz budynek gospodarczy o łącznej powierzchni użytkowej 11,08 m kw.

Nieruchomość w całości ogrodzona. 



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

�Nieruchomość położona w centralnej części Bystrzycy przy ul. Plac 

Wolności 3, w gminie |Oława,  przy szlaku komunikacyjnym Wrocław –

Opole w odległości około 35 km od Wrocławia.

�Od zachodu nieruchomość graniczy z drogą wiejska dwujezdniową

utwardzona asfaltem, od północy i wschodu z działkami zabudowanymi 

budynkami jednorodzinnymi.

� Od południa z drogą wewnętrzną.

Położenie Nieruchomości : żródło Geoportal



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

Bystrzyca



LOKALIZACJA I DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA

Nieruchomość położona w centralnej części Bystrzycy  przy ulicy Plac Wolności 3 wśród zabudowy 

mieszkaniowej i rezydencjonalnej. Dojazd do nieruchomości bezpośredni z drogi wiejskiej utwardzonej 

asfaltem z jednostronnie utwardzonym ciągiem dla pieszych. 

Miejscowość Bystrzyca leży ok. 35 km od Wrocławia w pobliżu szlaku komunikacyjnego Wrocław-

Opole



Działka oznaczona ewidencyjnie numerem 1258/1 o powierzchni 1800 m² zabudowana budynkiem usługowo- mieszkalnym 

oraz budynkiem gospodarczym z dobudowanym budynkiem ustępu. Teren działki o kształcie prostokąta, ogrodzony siatką

mocowaną do słupków osadzonych w cokole betonowym i częściowo w gruncie.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona pod zabudowęmieszkaniową

jednorodzinną i usługową. Działka położona w strefie „B” ochrony konserwatorskiej i w strefie „OW” obserwacji 

archeologicznej. 

ZABUDOWA

Id. Nazwa budynku Powierzchnia użytkowa [m2]
Liczba kondygnacji naziemnych

-podziemnych

Budynek Usługowo-mieszkalny 142,55 1/1.

Budynek gospodarczy 11,08 1/0.
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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.


