
NieruchomoNieruchomośćść do sprzedaniado sprzedania

Przelewice nr 83, gmina Przelewice

Szczecin, kwiecień 2014 r.



Przedmiot sprzedaPrzedmiot sprzeda żży:y:

Prawo użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej w ewidencji 

gruntów nr 159 o powierzchni 4815 m2 zabudowanego stanowiącym 

odrębną nieruchomość budynkiem o funkcji mieszkalno - użytkowej 
o powierzchni użytkowej 185,5 m2 oraz budynkami gospodarczymi: 

nr 1 o powierzchni użytkowej 18,5 m2, nr 2 o powierzchni użytkowej 

11,9 m2 i nr 3 o powierzchni użytkowej 5,1 m2. 

Przewidywana cena wywoławcza: 286.000,00 zł

Przewidywana data przetargu:   pa ździernik 2014 r. 



Przedmiot sprzedaPrzedmiot sprzeda żży:y:

Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim VI Zamiejscowy Wydział
Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą KW nr

SZ2T/00010652/8

Księga wieczysta

159 z obrębu Przelewice [0008] o obszarze 4815 m kw. Działka ewidencyjna

Budynek z funkcją mieszkalno - użytkową o powierzchni użytkowej 

185,5 m kw., budynek gospodarczy nr 1 o powierzchni użytkowej  

18,5 m kw, budynek gospodarczy nr 2 o powierzchni użytkowej 11,9 

m kw i budynek gospodarczy nr 3 o powierzchni użytkowej 5,1 m kw.

Powierzchnia użytkowa 

budynku

Przelewice nr 83.Nr budynku 

Gm. Przelewice / pow. pyrzycki.Gmina / Powiat

Przelewice, woj. Zachodniopomorskie.Miejscowość





GruntGrunt
Teren sprzedawanej nieruchomości składa się z:

działki nr 159 oznaczonej w ewidencji gruntów symbolem Bi (691 m2) oraz symbolem RIIIa
(4124 m2), kształt regularny - wydłużonego prostokąta. 
Teren ogrodzony ogrodzeniem z siatki stalowej w ramach na słupkach stalowych.  
Działka zabudowana jest budynkiem o funkcji mieszkalno - użytkowej w średnim stanie 
technicznym. Usytuowanie budynku zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz trzema 
budynkami gospodarczymi. 
Zgodnie z zaświadczeniem Urzędu Gminy Przelewice planem ogólny zagospodarowania 
przestrzennego stracił ważność w dniu 31.12.2002 r. Przed ww. terminem działka nr 159 miała 
symbole:

54 MN,U – teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności oraz usług łączności do 
dalszego            użytkowania       

RP – tereny upraw polowych
W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przelewice 
działka leży:

- w terenie, dla którego zalecane jest opracowanie planu miejscowego;
- w strefie rozwoju rekreacji i funkcji turystycznej;
- w obszarze objętym ochroną konserwatorską – strefa „B”;
- w strefie korzystnych warunków gruntowo – wodnych pod zabudowę;
- w strefie ochronnej miejsca rozrodu i regularnego przebywania zwierząt gatunków     

ochronnych strefowo; 
- część działki znajduje się w terenie z przeznaczeniem na sady i ogrody;
- działka częściowo leży w strefie rozwoju funkcji osadniczej.



ZespZespóółł budynkbudynkóóww

W tabeli zamieszczono zestawienie powierzchni obiektów znajdujących się na 

terenie nieruchomości.

221,0Razem:

5,1Budynek gospodarczy nr 3 4

11,9Budynek gospodarczy nr 23

18,5Budynek gospodarczy nr 12

185,5
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PU (m 
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DostDostęępnopnośćść komunikacyjnakomunikacyjna

Nieruchomość zlokalizowana jest w południowo – wschodniej części wsi przy 
drodze asfaltowej prowadzącej przez wieś, przy skrzyżowaniu dróg. 

Bliskie sąsiedztwo działki stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna  wraz 
z towarzyszącą zabudową gospodarczą, zabudowa zagrodowa  oraz tereny rolne. 

W dalszym sąsiedztwie znajduje się ciąg zabudowy miejscowości Przelewice, w tym budynki 
użyteczności publicznej: szkoła podstawowa i gimnazjum, obiekty usługowe, Urząd Miasta
i Gminy, kościół, a także słynny ogród dendrologiczny założony w XIX wieku. 

Dostępność do podstawowych usług i handlu dobra. 

Dojazd dogodny – z drogi o nawierzchni asfaltowej. 

Ze względu na charakter sąsiedztwa oraz bliskość tras komunikacyjnych, jest to dobra 
lokalizacja dla działalności o charakterze mieszkalno - biurowo-administracyjnym lub 

mieszkalno – usługowym. 



Otoczenie nieruchomoOtoczenie nieruchomośścici

Nieruchomość graniczy:

• od strony południowo – wschodniej – budynek mieszkalny jednorodzinny 
z zabudowaniami gospodarczymi  oraz grunty rolne i droga

• od strony południowo – zachodniej – droga boczna wiejska i grunty rolne

• od strony północno- zachodniej - budynek mieszkalny jednorodzinny 
z zabudowaniami gospodarczymi  oraz grunty rolne i droga

• od strony północno – wschodniej droga asfaltowa.



Dane kontaktowe:

Prowadzący przetarg: 

Poczta Polska S.A. 

Pion Infrastruktury

70 – 940 Szczecin

Al. Niepodległości 41/42

Bliższe informacje o nieruchomości można uzyskać:

pod numerem tel. 91 440 14 64



Zastrzeżenie

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.


