
NieruchomoNieruchomośćść do sprzedaniado sprzedania

Łasko nr 40, gmina Bierzwnik

Szczecin, kwiecień 2014 r.



Przedmiot sprzedaPrzedmiot sprzeda żży:y:

Prawo użytkowania wieczystego działki oznaczonej w ewidencji gruntów 

nr 110 o powierzchni 6400 m2 wraz z posadowionym na niej budynkiem

biurowo-mieszkalnym o powierzchni użytkowej 236,6 m2

zlokalizowanym w miejscowo ści Łasko nr 40 , gmina Bierzwnik, powiat 

choszczeński w województwie zachodniopomorskim.

Przewidywana cena wywoławcza: 236.000,00 zł

Przewidywana data przetargu:   pa ździernik 2014 r. 



Przedmiot sprzedaPrzedmiot sprzeda żży:y:

Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi 

księgę wieczystą KW nr SZ1C/00007337/7

Księga wieczysta

110 z obrębu 0012, Łasko o obszarze 6400 m kw. Działka ewidencyjna

Budynek z funkcją biurowo – mieszkalną o powierzchni użytkowej 

236,6 m kw.

Powierzchnia użytkowa 

budynku

Łasko nr 40 Nr budynku 

Gm. Bierzwnik  / pow. choszczeńskiGmina / Powiat

Łasko, woj. ZachodniopomorskieMiejscowość



�Łasko



GruntGrunt

Teren sprzedawanej nieruchomości składa się z:

• działki nr 110 oznaczonej w ewidencji gruntów symbolem Bi (700 m2) oraz symbolem RVI 
(3800 m2) i symbolem S-RVI (1900 m2),  kształt regularny – zbliżony do kwadratu. 

• Teren ogrodzony ogrodzeniem z siatki stalowej w ramach na słupkach stalowych.  

• Działka zabudowana jest budynkiem wolnostojącym, dwu – kondygnacyjnym, 
podpiwniczonym o funkcji biurowo - mieszkalnej w średnim stanie technicznym. 
Usytuowanie budynku zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej. 

• Zgodnie z zaświadczeniem Wójta Gminy Bierzwnik plan ogólny zagospodarowania 
przestrzennego stracił ważność w dniu 01.01.2003 r. Przed ww. terminem działka nr 110 w 
obrębie Łasko miała symbole:

-)   1 RP – grunty orne 

- )  21 UŁ – istniejąca poczta – do dalszego użytkowania        

• W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy działka 
położona jest w obszarze, który zapisany jest:

-)  w części jako „tereny rolne, orne”

-) w części jako „tereny mieszkaniowe i usług towarzyszących mieszkalnictwu –
istniejące”



ZespZespóółł budynkbudynkóóww

W tabeli zamieszczono zestawienie powierzchni obiektów znajdujących się na 

terenie nieruchomości.

236,6Razem:

236,6

Budynek o funkcji biurowo -

mieszkalnej1

PU

(m kw)Obiekt



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 zagrodową oraz tereny rolne i leśne. 

W dalszym sąsiedztwie znajduje się ciąg zabudowy miejscowości Łasko, w tym budynki 
mieszkalne i gospodarcze, budynki rekreacyjne, kościół, szkoła podstawowa, przedszkole, 
sklep spożywczy.  

Dostępność do podstawowych usług i handlu słaba. 

Dojazd – z drogi o nawierzchni gruntowej. 

Miejscowość Łasko leży nad Jeziorem Okrągłym i w odległości około 400 m na wschód od 
Jeziora Przytoczno, na którego półwyspie znajduje się rezerwat przyrody Łasko. 



Otoczenie nieruchomoOtoczenie nieruchomośścici

Nieruchomość graniczy:

• od strony południowo – wschodniej – łąki i pola uprawne, dalej tereny 
leśne 

• od strony południowo – zachodniej – łąki i pola. 

• od strony północno- zachodniej – droga o nawierzchni gruntowej, dalej 
łąki i pola uprawne 

• od strony północno – wschodniej zabudowa wiejska mieszkaniowa oraz 
zabudowa rekreacyjna. 



Dane kontaktowe: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.


