
Zamieszkaj w Żołyni - Działki mieszkaniowe 
 

    Samorząd Gminy Żołynia przygotował do sprzedaży 
33 działki pod budownictwo mieszkaniowe.   

Działki zlokalizowane są w Żołyni Dolnej.  
W ich sąsiedztwie znajduje się Szkoła Podstawowa Nr 2,  

natomiast w odległości 1,5 km przedszkole prowadzone przez gminę.  
    Powierzchnie działek wynoszą od 9 do 26 arów.  

Działki posiadają kanalizację sanitarną, w sąsiedztwie pozostałe media.  
Dojazd drogami utwardzonymi asfaltem i kamieniem. 

Cicha i spokojna okolica, w pobliżu duże kompleksy leśne oraz zbiorniki wodne,  
stadion sportowy, kort tenisowy, siłownia na świeżym powietrzu, bar oraz sklepy. 

 

 
Pierwsze przetargi na sprzedaż działek  

odbędą się wiosną 2015 r. 
 

Kontakt: Urząd Gminy w Żołyni, 37-110 Żołynia, ul. Rynek 22 
(II piętro, pok. 205) tel. 17 22 43 018 wew. 39 

 

Położenie działek, widok od strony południowo-zachodniej. 



Położenie działek, widok od strony południowo-wschodniej. 

1) oznaczonych ewidencyjnie jako działki: 
nr 6852/2 o powierzchni 0,1596 ha 
nr 6852/3 o powierzchni 0,1354 ha 
nr 6852/4 o powierzchni 0,1581ha 
nr 6852/6 o powierzchni 0,1726 ha 
nr 6852/7 o powierzchni 0,2169 ha 
nr 6852/5 o powierzchni 0,1545 ha 
nr 6852/9 o powierzchni 0,1102 ha 
nr 6852/10 o powierzchni 0,2403 ha 
nr 6852/11 o powierzchni 0,1266 ha 
nr 6852/13 o powierzchni 0,1323 ha 
nr 6852/15 o powierzchni 0,1673 ha 
nr 6852/16 o powierzchni 0,1994 ha 
nr 6852/18 o powierzchni 0,1201 ha 
nr 6852/20 o powierzchni 0,0913 ha 
nr 6852/22 o powierzchni 0,0996 ha 
nr 6852/23 o powierzchni 0,1427 ha 
nr 6852/24 o powierzchni 0,2584 ha 
nr 6852/25 o powierzchni 0,1786 ha 
nr 6852/26 o powierzchni 0,1473 ha 
nr 6852/28 o powierzchni 0,1665 ha 
powstałych z podziału działki nr 6852; 
 
 
 
 
 

2) oznaczonych ewidencyjnie jako działki: 
nr 6846/5 o powierzchni 0,2219 ha 
nr 6846/7 o powierzchni 0,1636 ha 
nr 6846/8 o powierzchni 0,2513 ha 
nr 6846/3 o powierzchni 0,2410 ha 
powstałych z podziału działki nr 6846; 
 
3) oznaczonych ewidencyjnie jako działki: 
nr 6723/3 o powierzchni 0,1062 ha 
nr 6723/4 o powierzchni 0,1809 ha 
nr 6723/5 o powierzchni 0,2332 ha 
nr 6723/7 o powierzchni 0,2258 ha 
nr 6723/8 o powierzchni 0,2205 ha 
nr 6723/9 o powierzchni 0,2180 ha 
nr 6723/11 o powierzchni 0,2140 ha 
nr 6723/12 o powierzchni 0,1786 ha 
nr 6723/13 o powierzchni 0,1833 ha 
powstałych z podziału działki nr 6823. 

NUMERY I POWIERZCHNIE DZIAŁEK PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY 



Lokalizacja i podział działek 



Lokalizacja działek (czerwony kontur) 
 

Dokładne położenie działek na stronie internetowej: 
 http://tinyurl.com/l4zle26 

http://tinyurl.com/l4zle26

