
Nieruchomo śćśćśćść do sprzedania 

Pob łłłłocie
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Prawo u żżżżytkowania wieczystego niezabudowanej dzia łłłłki oznaczonej 

w ewidencji gruntów numerem 483/4 o pow. 0,3200 ha po łłłłożżżżonej                    

w miejscowo śśśści Pob łłłłocie , gminie G łłłłówczyce, powiecie s łłłłupskim, 

woj. pomorskie, obj ęęęętej ksi ęęęęgąąąą wieczyst ąąąą SL1S/00057509/1 prowadzon ąąąą

przez Sąąąądzie Rejonowym w S łłłłupsku VII Wydziale Ksi ąąąąg Wieczystych.
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Miejscowość Pobłocie, woj. pomorskie

Gmina/Powiat Główczyce / słupski

Działka ewidencyjna 483/4 z obrębu Pobłocie, o obszarze 3200 m kw. 

Księga wieczysta

SL1S/00057509/1

Sądzie Rejonowym w Słupsku 

VII Wydział Ksiąg Wieczystych







GruntGruntGruntGruntGruntGruntGruntGrunt
Działka o nieregularnym kształcie, zbliżonym do prostokąta, płaska               

z wydzieloną drogą dojazdową, częściowo ogrodzona, uzbrojenie                   

w podstawową infrastrukturę techniczną w bezpośrednim sąsiedztwie. 

Działka porośnięta jest roślinnością trawiastą. Dojazd do działki 

bezpośrednio z drogi asfaltowej. Kształt działki nieregularny.

Działka oznaczona w wypisie z rejestru gruntów symbolem RVIa – grunty orne, 

B – tereny mieszkaniowe.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Główczyce nieruchomość znajduje się

na terenach rolnych położonych w niewydzielonych częściach rejonie 

koncentracji zabudowy i zagospodarowania.
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Nieruchomość zlokalizowana jest w centralnej części 

miejscowości.

Dojazd możliwy jest od drogi asfaltowej. Nieruchomość położona 

jest w pobliżu drogi powiatowej 213 Wicko - Główczyce. Odległość

od miasta Lębork ok. 27 km, od miasta Słupsk ok. 41 km, od 

miasta Łeba ok. 22 km. 
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Dojazd do nieruchomości bezpośrednio z drogi asfaltowej. Działka 

od północy graniczy z działkami zabudowanymi budynkami 

mieszkalnymi, usługowymi i gospodarczymi, z pozostałych stron            

z terenami upraw rolnych.



Dane kontaktowe:Dane kontaktowe:

Pion Infrastruktury

Działłłł Obrotu nieruchomo śśśściami 

i Regulacji Stanów Prawnych w Gda ńńńńsku

Izabela Kowalewska

Tel. 58 32 66 417; 

Tel. Kom. 502 012 367; 

izabela.kowalewska@gdansk.poczta-polska.pl



Niniejsza broszura została sporządzona i udostępniona jedynie w celu 

ogólnoinformacyjnym 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 taki, w 

jakim nieruchomość znajduje się w dacie oględzin/sprzedaży.
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