
Nieruchomość do sprzedania 

 

Wierzchowo, gmina Szczecinek 

 
Szczecin, czerwiec 2014 r. 



Przedmiot sprzedaży: 

Prawo użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej w ewidencji 

gruntów nr 435 / 3 o powierzchni 0,0164 ha zabudowanego 

stanowiącym odrębną nieruchomość budynkiem o funkcji użytkowej  

o powierzchni użytkowej 137,9 m2.  

       

Przewidywana cena wywoławcza: 82.300,00 zł 

 

Przewidywany termin przetargu:  listopad 2014 r.  

 



Przedmiot sprzedaży: 

Miejscowość  Wierzchowo, woj. Zachodniopomorskie 

Gmina  / Powiat Gm. Szczecinek / pow. Szczecinek 

Nr budynku  Wierzchowo nr 30 (nr w ewid. gruntów i budynków 21) 

Powierzchnia użytkowa 

budynku 

Budynek z funkcją użytkową o powierzchni użytkowej  

137,9 m kw.  

Działka ewidencyjna 435/3 z obrębu Wierzchowo [0021] o obszarze 0,0164 ha.  

Księga wieczysta Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi 

księgę wieczystą Kw. Nr KO1I / 00020585 / 2  



Łasko 



Grunt 
• Teren sprzedawanej nieruchomości składa się z: 

 
• działki nr 435/3 oznaczonej w ewidencji gruntów symbolem Bi, kształt regularny.  
• Teren ogrodzony ogrodzeniem stalowym z przęseł na cokole betonowym, od strony 

wschodniej płotem drewnianym.  
• Działka zabudowana jest budynkiem o funkcji użytkowej w zadawalającym stanie 

technicznym. Usytuowanie budynku zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej.  
• Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek, 

zatwierdzonym Uchwałą nr VIII/53/2007 Rady Gminy Szczecinek z dnia 27.04.2007 r. 
działka 435/3 obręb Wierzchowo znajduje się na terenie oznaczonym symbolem MNU-3, 
KL-1 i KL-2, i ma w tym planie następujące przeznaczenie: 

• MNU-3 – tereny zabudowy mieszkaniowej, usług nieuciążliwych oraz produkcji rolnej  
nieuciążliwej; 

• KL-1 – drogi publiczne klasy drogi lokalnej o szerokości 16 m dla odcinków 
nowoprojektowanych lub modernizowanych; 

• KL-2 – drogi publiczne klasy drogi lokalnej o szerokości 14 m dla odcinków 
nowoprojektowanych lub modernizowanych. 

• Działka leży w strefie B ochrony konserwatorskiej oraz w obszarze chronionego krajobrazu 
„Jeziora Szczecineckie” oraz z obszarze NATURA 2000. 
 



Zespół budynków 

      W tabeli zamieszczono zestawienie powierzchni obiektów znajdujących się na 
terenie nieruchomości. 

 

Obiekt 

 PU (m 

kw) 

1 Budynek o funkcji użytkowej      137,9 

Razem: 137,9 



Dostępność komunikacyjna 

 

      Nieruchomość zlokalizowana jest w centrum wsi przy drodze asfaltowej 
prowadzącej przez wieś, przy skrzyżowaniu dróg.  
 

• Bliskie sąsiedztwo działki stanowi zabudowa mieszkaniowa zagrodowa – 
domy mieszkalne wraz z towarzyszącą zabudową gospodarczą oraz tereny 
rolne.  
 

• W dalszej odległości znajdują się: szkoła, kościół oraz obiekty usługowe. 
 

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

 
 
 



Otoczenie nieruchomości 
 

• Nieruchomość graniczy: 
 

•  od strony południowej - droga utwardzona.   
 

•  od strony północnej – budynek w zabudowie bliźniaczej.  
 

•  od strony zachodniej - droga boczna prowadząca przez wieś z 
ciągiem dla pieszych.  
 

•  od strony wschodniej – budynek mieszkalny willowy 
wolnostojący. 

 



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 
 



Zastrzeżenia:  

    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. 

 


