
NieruchomoNieruchomośćść do sprzedaniado sprzedania

Ińsko, ul. Orzechowa 1, gmina Ińsko

Szczecin, maj 2014 r.



Przedmiot sprzedaPrzedmiot sprzeda żży:y:
Prawo  u żytkowania  wieczystego  nieruchomo ści,   zabudowanej 
budynkami: administracyjno-gospodarczym ze stołówk ą i hotelem 
o  pow.  u żytkowej  598,21m2,   wczasowym „zielony” o   pow. 
użytkowej 427,20m2, czterema budynkami wczasowymi o p ow. 
użytkowej 102,90m2 ka żdy, budynkiem wczasowym z kawiarni ą

o pow. u żytkowej 896,00m2, budynkami hydroforni 
i trafostacji oraz wiat ą o pow. zabudowy 54,28m2, poło żonymi na 
działce nr 481 o powierzchni 14621m2 w miejscowości Ińsko przy 
ul. Orzechowej 1, gmina I ńsko, powiat stargardzki, województwo 
zachodniopomorskie.

Przewidywana cena wywoławcza:  1 290 000,00 zł

Przewidywana data przetargu:  grudzie ń 2014 r. 



Przedmiot sprzedaPrzedmiot sprzeda żży:y:

Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim    V Wydział Ksiąg 

Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr

SZ1T /00062127 /1

481 z obrębu 0001 Miasto Ińsko, o obszarze 1,4621 ha. 

Budynek z administarcyjno - gospodarczy ze stołówką i hotelem

o  powierzchni użytkowej 598,21 m kw., budynek wczasowy „zielony” o 

powierzchni użytkowej 427,20 m kw, cztery budynki wczasowe o 

powierzchni użytkowej 102,90 m kw każdy, budynek wczasowy z 

kawiarnią o powierzchni użytkowej 896,00 m kw, budynek hydroforni i 

trafostacji oraz wiata o powierzchni zabudowy 54,28 m kw.

Ińsko, ul. Orzechowa 1 

Gmina Ińsko,  powiat stargardzki

Ińsko, woj. Zachodniopomorskie

Księga wieczysta

Działka ewidencyjna

Powierzchnia użytkowa 

lokalu

Nr budynku i lokalu

Gmina / Powiat

Miejscowość





GruntGrunt

Teren sprzedawanej nieruchomości składa się z:

działki nr 481 oznaczonej w ewidencji gruntów symbolem Bi (1,4621 ha), kształt w miarę regularny – wielokąt. 

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

Działka zabudowana jest budynkami  o funkcjach:   administracyjno-gospodarczej  ze  stołówką i  hotelem, 

pięcioma budynkami wczasowymi,  budynkiem wczasowym z kawiarnią, budynkiem hydroforni i budynkiem

trafostacji oraz wiatą,  w średnim stanie technicznym.

Usytuowanie budynków zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej.

Zgodnie  z  zaświadczeniem  Urzędu  Miasta  Ińsko w miejscowym  planie  zagospodarowania  przestrzennego,

uchwalonym Uchwałą Nr XIV/90/2011 Rady Miejskiej w Ińsku,  działka nr 481 położona jest na terenie objętym

zapisami: 

- 13Ut – „Tereny zabudowy usługowej turystyki (ośrodki wypoczynkowe)” ,      

- 14E – „Teren infrastruktury technicznej (elektroenergetyka)”,

- 15K – „Teren infrastruktury technicznej (kanalizacja, przepompownia)”,

- 5aKDW – Teren ulic wewnętrznych”.



ZespZespóółł budynkbudynkóóww

W tabeli zamieszczono zestawienie powierzchni obiektów znajdujących się na 

terenie nieruchomości.



ZespZespóółł budynkbudynkóóww

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

2 331,01Razem:

XBudynek trafostacji9

XBudynek hydroforni8

896,0Budynek wczasowy z kawiarnią (nr 10)7

102,9Budynek wczasowy (nr 9)6

102,9Budynek wczasowy (nr 8)5

102,9Budynek wczasowy (nr 7)4

102,90Budynek wczasowy (nr 6)3

427,20Budynek wczasowy „zielony”2

598,21Budynek administarcyjno – gospodarczy ze stołówką i hotelem 1

PU (m kw)Obiekt



DostDostęępnopnośćść komunikacyjnakomunikacyjna

• Nieruchomość zlokalizowana jest na Pojezierzu Ińskim w otulinie, przy wschodniej granicy 
Ińskiego Parku Krajobrazowego, w północno  – wschodniej części miasta Ińsko przy ul. 
Spacerowej od strony Jeziora Ińsko oraz przy ul. Orzechowej od strony północnej. Wjazd na teren 
nieruchomości możliwy z obydwu ulic.  

• Bliskie sąsiedztwo działki od strony południowo - zachodniej stanowi Jezioro Ińsko 
o pierwszym stopniu czystości wody,  wraz z miejską plażą i molem,  zabudowa domkami 
rekreacyjnymi oraz tereny leśne.   

• W dalszym sąsiedztwie, około 2 km znajduje się zabudowa miasta Ińsko, w tym budynki 
użyteczności publicznej: szkoła podstawowa i gimnazjum, punkt przedszkolny, obiekty usługowe, 
urząd miasta i gminy, kino, poczta, kościół, OSP, bazy klubów nurkowych.

• W Ińsku corocznie w sierpniu obywa się festiwal Ińskie Lato Filmowe    

• Dostępność do podstawowych usług i handlu dobra. 
• Dojazd dogodny – z drogi o nawierzchni asfaltowej. 

• Ze względu na charakter sąsiedztwa oraz bliskość tras komunikacyjnych, liczne szlaki turystyczne 
jest to dobra lokalizacja dla działalności o charakterze rekreacyjno – wypoczynkowym i 
usługowym (kawiarnia, stołówka).



Otoczenie nieruchomoOtoczenie nieruchomośścici

• Nieruchomość graniczy:

• od strony południowo – zachodniej:  ulica Spacerowa, za którą znajduje 
się miejska plaża i Jezioro Ińsko. 

• od strony północno – zachodniej:  zabudowa domkami rekreacyjnymi 

• od strony północnej: teren leśny oraz ulica Orzechowa 
z zabudową domkami rekreacyjnymi  

• od strony południowo – wschodniej:  zabudowa domkami rekreacyjnymi, 
w dalszej odległości zabudowa miasta Ińsko – około 2 km.



Otoczenie nieruchomoOtoczenie nieruchomośścici

Dane kontaktowe:

Prowadzący przetarg: 

Poczta Polska S.A. 

Pion Infrastruktury

70 – 940 Szczecin

Al. Niepodległości 41/42, pokój 309

Bliższe informacje o nieruchomości można uzyskać:

pod numerem tel. 91 440 14 65


