
 
1. Położenie: 
 

Obręb Kopanica ul.  Limanowskiego w Piławie Górnej 
 

Działka nr 403/2 i 50% dz. 403/4 – Obręb Kopanica o łącznej pow.   1.051 m2 
 

Przeznaczenie 
 

Funkcja mieszkaniowa jednorodzinna 
 

Działka niezabudowana,  położona w strefie śródmiejskiej, za budynkiem nr 
19 przy ul. Limanowskiego w Piławie Górnej o regularnym kształcie, 
wystawiona frontowo w bardzo korzystnym południowym kierunku.   
Nieruchomość posiada pełny dostęp do infrastruktury technicznej od                        
ul. Limanowskiego. Dojazd odbywać się będzie wydzieloną drogą wewnętrzną 
od ul. Limanowskiego, zbywaną w udziale 50%.  Sąsiedztwo – zabudowa 
mieszkaniowa średnio i nisko intensywna.  
Sprzedaż na własność w drodze przetargu. 

 

 



2. Położenie: 
 

Obręb Kopanica ul.  Limanowskiego w Piławie Górnej 
 

Działka nr 403/3 i 50% dz. 403/4 – Obręb Kopanica o łącznej pow.   1.106 m2 
 

Przeznaczenie 
 

Funkcja mieszkaniowa jednorodzinna 
 

Działka niezabudowana,  położona w strefie śródmiejskiej, za budynkiem nr 
19 przy ul. Limanowskiego w Piławie Górnej o regularnym kształcie, 
wystawiona frontowo w bardzo korzystnym południowym kierunku.   
Nieruchomość posiada pełny dostęp do infrastruktury technicznej od                        
ul. Limanowskiego. Dojazd odbywać się będzie wydzieloną drogą wewnętrzną 
od ul. Limanowskiego, zbywaną w udziale 50%.  Sąsiedztwo – zabudowa 
mieszkaniowa średnio i nisko intensywna.  
Sprzedaż na własność w drodze przetargu. 
 

 
 

 



3. Położenie: 
 
Obręb Kopanica ul. Wąska w Piławie Górnej 
 
Działka nr 446/3  – Obręb Kopanica o pow.  1.119 m2 – KW 19265 
 
Przeznaczenie 
 
Funkcja mieszkaniowa jednorodzinna 
 
Działka niezabudowana,  położona w strefie śródmiejskiej, pomiędzy 
budynkami, oznaczonymi numerami porządkowymi 4 a 8 w odległości                       
ok. 50 m2 od ul. Piastowskiej.  Działka o regularnym kształcie, wystawiona 
frontowo w bardzo korzystnym wschodnim kierunku.   Nieruchomość posiada 
pełny dostęp do infrastruktury technicznej od ul. Wąskiej. Dojazd – 
bezpośrednio z ulicy Wąskiej.  Sąsiedztwo – zabudowa mieszkaniowa wielo-              
i jednorodzinna z ogrodami przydomowymi.  
Sprzedaż na własność w drodze przetargu. 

 

 
 



4. Położenie: 
 
Obręb Północ ul. Sienkiewicza  w Piławie Górnej 
 
Działka nr 290/4  – Obręb Północ o pow.  1.119 m2 – KW 49319 
 
Przeznaczenie 
 
Funkcja mieszkaniowa jednorodzinna 
 
Działka niezabudowana,  położona w strefie śródmiejskiej, pomiędzy 
budynkami, oznaczonymi numerami porządkowymi 48 a 52, bezpośrednio 
przy ulicy Sienkiewicza.  Działka o nieregularnym kształcie, położona na 
pochyłym terenie w stronę ulicy Sienkiewicza.  Nieruchomość posiada pełny 
dostęp do infrastruktury technicznej od ul. Sienkiewicza. Dojazd – 
bezpośrednio ulicą Sienkiewicza przez działkę nr 290/3 – Obręb Północ, 
stanowiącą własność gminy, przeznaczoną na przyszłe poszerzenie ul. 
Sienkiewicza .  Sąsiedztwo – zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa 
wielorodzinna.   
Sprzedaż na własność w drodze przetargu. 

 

 



5. Położenie: 
 
Obręb Kośmin ul. Leśna w Piławie Górnej 
 
Działka nr 490 – Obręb Kośmin o pow.  1.222 m2 - KW 12272 
 
Przeznaczenie 
 
Funkcja mieszkaniowa jednorodzinna 
 
Działka niezabudowana,  położona w peryferyjnej części miasta, oddalonej od 
centrum ok. 3 km. Działka regularna o kształcie zbliżonym do wydłużonego 
prostokąta, wystawiona w kierunku południowo-wschodnim. Teren o równej 
hipsometrii. Dojazd do nieruchomości bezpośrednio  ulicą Leśną.  Sąsiedztwo 
– dawna zabudowa zagrodowa, otoczona obszarami gruntów rolnych i od 
północy oraz wschodu obszarem leśnym. Media – brak dostępu do kanalizacji 
sanitarnej.  
Sprzedaż na własność w drodze przetargu. 

 

 
 
 



6. Położenie: 
 
Obręb Południe ul. Młynarska w Piławie Górnej 
 
Działka nr 113/2 – Obręb Południe o pow. 3.239 m2 - KW 51221 
 
Przeznaczenie 
 
Teren przeznaczony pod usługi bytowe i publiczne. 
 
Działka niezabudowana,  położona w zachodniej części miasta, od wjazdu od 
strony Dzierżoniowa wzdłuż ulicy Młynarskie, przeznaczona w planie 
miejscowym pod usługi. Sąsiedztwo – obszar zurbanizowanej części miasta                            
z zabudową mieszkaniową.  Nad działką od strony ul. Młynarskiej przechodzi 
napowietrzna linia energetyczna SN 20 KV na długości ok 32,5 m., co 
ogranicza zabudowę działki od ul. Młynarskiej. 
 
Sprzedaż nieruchomości na własność w drodze przetargu. 

 

 
 

 

 

 

 



LOKALE UŻYTKOWE  

 
Położenie:  Obręb Południe ul. Młynarska 4C w Piławie Górnej 
 
Lokal użytkowy nr 4  o pow. 1.038,64 m2 i nr 5 o pow. 766,43 m2, położone  
budynku hali poprzemysłowej  przy  ul. Młynarskiej 4C.  W skład lokalu nr 4, 
wchodzą: pomieszczenia biurowo-socjalne oraz 4 pomieszczenia użytkowe.               
W skład lokalu nr 5 wchodzą: łącznik komunikacyjny oraz 2 pomieszczenia 
użytkowe. Wysokość lokali 4,20 m. Doświetlenie lokali poprzez oszklenie                 
w szedach dachowych i świetlikami. Komunikacja do środka holem od bramy 
wjazdowej z rampy przed budynkiem.  
Dojazd do budynku utwardzoną drogą wewnętrzną od ul. Młynarskiej. 
Sprzedaż łączna lokali na własność, grunt w udziale 77,15 % w użytkowanie 
wieczyste. 
UWAGA! 
W przypadku prowadzenia prac budowlanych lub adaptacyjnych, nabywca 
lokali jest zobowiązany do sporządzenia na własny koszt projektu ich adaptacji 
oraz do uzyskania wszelkich uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do 
prowadzenia tych robót. 
 

 
 

 

 
 



POMIESZCZENIA  DO ADAPTACJI NA MIESZKANIE 

 
Położenie: 
 
Obręb Kopanica ul. Fabryczna 5  w Piławie Górnej 
 
Udział w wys. 33,89% w budynku przy ul. Fabrycznej 5 o pow. 196.59 m2                 
w Piławie Górnej. Budynek dwukondygnacyjny, wykonany w technologii 
tradycyjnej, przykryty wysokim, dwuspadowym dachem drewnianym, 
pokrytym dachówką ceramiczną. Budynek wymaga przeprowadzenia prac 
remontowych.  W skład zbywanego udziału, wchodzą pomieszczenia o pow. 
użytkowej 60,44 m2, znajdujące się na I piętrze budynku – pomieszczenia na 
parterze budynku nie stanowią własności Gminy. W ramach udziału 
funkcjonowały dwa odrębne lokale mieszkalne.  
Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do sporządzenia koncepcji  
adaptacji i uzyskania wszelkich pozwoleń związanych z przeprowadzeniem 
prac remontowo-budowlanych. 
 

 
 

 

 



BUDYNEK MIESZKALNY  

 
Położenie:  Obręb Południe ul. Fabryczna 2 w Piławie Górnej 
 
Budynek mieszkalny o pow. 76,03 m2 przy ul. Fabrycznej 2 w Piławie Górnej, 
położony na działce o nr 300/2 – Obręb Południe o pow. 434 m2. 
Nieruchomość położona w centrum miasta, zabudowana wolnostojącym,  
podpiwniczonym budynkiem parterowym z poddaszem częściowo 
mieszkalnym. W parterze znajdują się: kuchnia, 3 pokoje i wc, na poddaszu 1 
pokój i 3 pomieszczenia gospodarcze. Teren nieruchomości ogrodzony siatką 
na słupkach stalowych.  
 
Sprzedaż nieruchomości na własność. 
 
UWAGA! 
W przypadku prowadzenia prac budowlanych lub adaptacyjnych, nabywca 
budynku jest zobowiązany do sporządzenia na własny koszt projektu jego 
adaptacji oraz do uzyskania wszelkich uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do 
prowadzenia tych robót. 
 

 


