
Twój azyl od zgiełku dużego miasta

Działki budowlane - siedliskowe w Smolcu,
pod zabudowę jednorodzinną lub bliźniaczą

Rekomendowane projekty: www.mgprojekt.com.pl



OSADA
ORLE    GNIAZDO

Twój azyl od zgiełku dużego miasta

Osada Orle Gniazdo przy ul. Dębowej w Smolcu

Rekomendowany projekt: www.mgprojekt.com.pl



Osada Orle Gniazdo to doskonały azyl od zgiełku dużego 
miasta, który znajduje się w Smolcu – tuż przy granicy                             
z Wrocławiem. Nieruchomości zlokalizowane są w kameralnym 
otoczeniu, w bliskim sąsiedztwie lasu. 

Smolec rozwija się w sposób przemyślany i zrównoważony, 
dbając o wszystkie obszary i potrzeby swoich mieszkańców. 
Znajdziemy  tu zespół szkolno-przedszkolny, sklepy, lokale      
usługowe, korty tenisowe, place zabaw, przychodnie itd.

Komunikacja publiczna jest obsługiwana przez linie autobusowe 
oraz kolej podmiejską, dzięki czemu dojazd do Wrocławia staje 
się kwestią paru minut. 

Tyle samo zajmie nam do jazd do znajdujących się już we            
Wrocławiu centrów handlowych – N Park, Faktoria Park,              
Castorama, Leroy Merlin, jak również dojazd do Autostradowej 
Obwodnicy Wrocławia i Lotniska. To świadczy o doskonałym 
skomunikowaniu Smolca.

Osada Orle Gniazdo  to idealne miejsce dla osób szukających 
cichego miejsca dla siebie i swojej rodziny, a przy okazji                     
pozwalające na aktywnie spędzany czas wykorzystując pobliskie, 
zielone tereny. 

Cicha lokalizacja
w sąsiedztwie lasu

Oferowane
działki

Smolec

A8

13,6 km / 13 min

10 km / 15 min

11,5 km / 15 min

7 km / 12 min

14,1 km / 25 min

14,1 km / 14 min

11,1 km / 19 min

19,8 km / 26 min

9,8 km / 13 min

Port Lotniczy Wrocław

CH Faktoria

CH N-Park

CH Magnolia Park Wrocław Rynek

Dworzec Główny

Odra

Partynice

6,9 km / 9 min

Oporów

12,7 km / 21 min

Skytower

CH Bielany

14,1 km / 14 min

Komfirtowe rozwiązania
komunikacyjne

Wszystko czego potrzebujesz
- w zasięgu ręki

LOKALIZACJA

OSADA
ORLE    GNIAZDO



Zachęcamy do zakupu atrakcyjnych działek budowlanych o po- 
wierzchniach od 832 do 2034 m2 przeznaczonych pod zabudowę 
jednorodzinną. 

Działki przeznaczone są pod tradycyjną oraz elitarną zabudowę 
siedliskową. Prócz klasycznych rozwiązań rekomendujemy 
także dużą zabudowę bliźniaczą lub rezydencję z możliwością 
spa, basenu, kortu tenisowego lub innych funkcji adekwatnych     
do zainteresowań, możliwe dzięki połączeniu kilku działek                
z obecnego planu zagospodarowania terenu. 

Działki posiadają dojazd zarówno bezpośrednio z drogi                    
asfaltowej, jak i wewnetrznej drogi osiedlowej. 

Na szczególną uwagę zasługują działki nr 1-5 – zlokalizowane 
częściowo w lesie od strony północnej. 

Wszystkie działki są w pełni nasłonecznione, a ich gabaryty     
dają dużą swobodę doboru projektu. Dostępność mediów:     
prąd, w okolicy woda, kanalizacja, gaz.

           

OPIS NIERUCHOMOSCI

Zobacz lokalizację
na mapie



Dla naszych nieruchomości szczególnie rekomendujemy 
projekty Pracowni Architektonicznej MG Projekt:

Willa Floryda 3
Jeden z rekomendowanych projektów o powierzchni 235,54 m2.
Sugerowany do zabudowy bliźniaczej.
Koszt realizacji wg biura projektowego: 675 797 zł.

REKOMENDOWANE ROZWIAZANIA

www.mgprojekt.com.pl/willa-floryda-3



Dla naszych nieruchomości szczególnie rekomendujemy 
projekty Pracowni Architektonicznej MG Projekt:

Willa Floryda 2
Jeden z rekomendowanych projektów o powierzchni 262,39 m2,
Sugerowany do zabudowy pojedynczej lub bliźniaczej.
Koszt realizacji wg biura projektowego: 833 437 zł.

REKOMENDOWANE ROZWIAZANIA

www.mgprojekt.com.pl/willa-floryda-2a



Dla naszych nieruchomości szczególnie rekomendujemy 
projekty Pracowni Architektonicznej MG Projekt:

Rezydencja Floryda
Jeden z rekomendowanych projektów o powierzchni 857,09 m2.
Rekomendowany do zabudowy rezydencjalnej.
Koszt realizacji wg biura projektowego: 2 073 450 zł.

REKOMENDOWANE ROZWIAZANIA

www.mgprojekt.com.pl/rezydencja-floryda



Dla naszych nieruchomości szczególnie rekomendujemy 
projekty Pracowni Architektonicznej MG Projekt:

Rezydencja Floryda 2
Jeden z rekomendowanych projektów o powierzchni 543,77 m2.
Sugerowany do zabudowy rezydencjalnej.
Koszt realizacji wg biura projektowego: 1 468 430 zł.

REKOMENDOWANE ROZWIAZANIA

https://www.mgprojekt.com.pl/rezydencja-floryda-2



Twój azyl od zgiełku dużego miasta

Osiedle Skowronia Polana w Smolcu

Rekomendowany projekt: www.mgprojekt.com.pl

SKOWRONIA POLANA
OSIEDLE



Osiedle Skowronia Polana to atrakcyjne działki budowlane 
położone w zacisznej miejscowości na granicy Wrocławia - 
Smolcu.

Jest  to idealne miejsce dla osób szukających cichego miejsca 
do życia, z możliwością szybkiego dojazdu do miasta w razie 
potrzeby. Pobliskie rozległe tereny zielone dają ponadto 
możliwość aktywnego spędzenia wolnego czasu samotnie 
lub w gronie rodziny. 

Działki o powierzchniach od 760 do 1048 m2 przeznaczone 
są pod zabudowę siedliskową. Rekomendujemy tradycyjne 
rozwiązania zabudowy bliżniaczej, szeregowej lub jednoro-
dzinnej.         

Wszystkie działki są w pełni nasłonecznione, a ich gabaryty 
dają swobodę doboru projektu. Dostępne media to: prąd,       
w okolicy woda, kanalizacja i gaz.

           

OPIS NIERUCHOMOSCI

Zobacz lokalizację
na mapie

Działka 1

Powierzchnia 1048 m2

Działka 2

Powierzchnia 926 m2

Działka 3

Powierzchnia 907 m2

Działka 4

Powierzchnia 887 m2

Działka 5

Powierzchnia 868 m2

Działka 6

Powierzchnia 848 m2

Działka 7

Powierzchnia 829 m2

Działka 8

Powierzchnia 810 m2

Działka 9

Powierzchnia 791 m2

Działka 10

Powierzchnia 760 m2

Działka 11

Powierzchnia 941 m2

Działka 12

Powierzchnia 844 m2



Dla naszych nieruchomości szczególnie rekomendujemy 
projekty Pracowni Architektonicznej MG Projekt:

Dom jednorodzinny Riwiera 5
Jeden z rekomendowanych projektów o powierzchni 197,10 m2.
Sugerowany do samodzielnej zabudowy jednorodzinnej.
Koszt realizacji wg biura projektowego: 246 894 zł.

REKOMENDOWANE ROZWIAZANIA

https://www.mgprojekt.com.pl/riwiera-5



Dla naszych nieruchomości szczególnie rekomendujemy 
projekty Pracowni Architektonicznej MG Projekt:

Dom jednorodzinny Riwiera 5
Jeden z rekomendowanych projektów o powierzchni 197,10 m2.
Sugerowany do samodzielnej zabudowy jednorodzinnej.
Koszt realizacji wg biura projektowego: 246 894 zł.

REKOMENDOWANE ROZWIAZANIA

https://www.mgprojekt.com.pl/riwiera-5



Dla naszych nieruchomości szczególnie rekomendujemy 
projekty Pracowni Architektonicznej MG Projekt:

Projekt domu Kasjopea 7
Jeden z rekomendowanych projektów o powierzchni 175,95 m2.
Sugerowany do samodzielnej zabudowy jednorodzinnej.
Koszt realizacji wg biura projektowego: 216 962 zł.

REKOMENDOWANE ROZWIAZANIA

https://www.mgprojekt.com.pl/kasjopea-7



Dla naszych nieruchomości szczególnie rekomendujemy 
projekty Pracowni Architektonicznej MG Projekt:

Projekt domu Rozsądny
Jeden z rekomendowanych projektów o powierzchni 165,45 m2.
Sugerowany do samodzielnej zabudowy jednorodzinnej.
Koszt realizacji wg biura projektowego: 212 203 zł.

REKOMENDOWANE ROZWIAZANIA

https://www.mgprojekt.com.pl/rozsadny



SKOWRONIA POLANA
OSIEDLE
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Twój azyl od zgiełku dużego miasta

Działki budowlane - siedliskowe,
pod budownictwo jednorodzinne lub szeregowe
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