
NieruchomoNieruchomośćść do sprzedaniado sprzedania

Parsów nr 27, gmina Bielice

Szczecin, czerwiec 2014 r.



Przedmiot sprzedaPrzedmiot sprzeda żży:y:

Lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni u żytkowej 117,43 m 2 usytuowany na 
parterze i poddaszu budynku mieszkalno – użytkowego, do którego przynależą :  
trzy  pomieszczenia  piwniczne  o  powierzchni  użytkowej 6,15 m2, 6,90 m2

i 6,80 m2 zlokalizowane w budynku mieszkalno – użytkowym    wraz  ze 
związanym z tym lokalem udziałem w wysokości 0,39 w częściach wspólnych 
budynków i w prawie użytkowania wieczystego działki  gruntu  oznaczonego 
w  ewidencji  gruntów  numerem 368 / 4 o powierzchni 896 m2 w miejscowości 
Parsów 27, gmina Bielice, powiat pyrzycki. 

Przewidywana cena wywoławcza: 45.000,00 zł

Przewidywany termin przetargu:  listopad 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 / 00010651 / 1

Księga wieczysta

368/4 z obrębu 0001, Parsów o obszarze 0,0896 ha. Działka ewidencyjna

Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 117,43 m kw. 

zlokalizowany na parterze i poddaszu budynku mieszkalno -

użytkowego, do którego przynależą trzy pomieszczenia piwniczne 

o łącznej powierzchni użytkowej 19,85 m kw. znajdujące się

w tym budynku.  

Powierzchnia użytkowa 

lokalu

Parsów nr 27, lokal nr 2Nr budynku i lokalu

Bielice / pyrzyckiGmina / Powiat

Parsów, woj. ZachodniopomorskieMiejscowość





GruntGrunt

Teren sprzedawanej nieruchomości składa się z:

• działki nr 368/4 o kształcie nieregularnym 

• Działka zabudowana budynkiem mieszkalno – użytkowym  oraz budynkiem gospodarczym. 

• Teren działki ogrodzony siatką stalową. 

• Zgodnie z Zaświadczeniem Urzędu Gminy Bielice dla działki brak jest aktualnego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 

• W planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego, który obowiązywał do 31 grudnia 
2003 r. działka oznaczona była symbolem A18UK, UŁ – teren usług kultury (dom rolnika) 
i łączności (poczta), punkt alarmowy straży pożarnej – do dalszego użytkowania.

• Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Bielice, uchwalonym Uchwałą Nr XXXII/193/10 przewiduje się zmianę przeznaczenia działki 
na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej. 



ZespZespóółł budynkbudynkóóww

W tabeli zamieszczono zestawienie powierzchni obiektów znajdujących się na 

terenie nieruchomości.

201,24Budynek mieszkalno - użytkowy1

298,72Razem:

97,48Budynek gospodarczy2

PU (m kw)Obiekt



DostDostęępnopnośćść komunikacyjnakomunikacyjna

• Nieruchomość zlokalizowana jest w środku wsi 
Parsów. 

• Sąsiedztwo działki stanowi zabudowa mieszkaniowa 
i zagrodowa wsi. 

• Dojazd i dostęp do nieruchomości dobry z drogi 
o nawierzchni asfaltowej. 



Otoczenie nieruchomoOtoczenie nieruchomośścici

• Nieruchomość graniczy:

• od strony południowo-zachodniej – droga o nawierzchni asfaltowej

• od strony południowo – wschodniej - droga o nawierzchni 
asfaltowej, za którą znajduje się zabudowa mieszkaniowa 
zagrodowa z budynkami gospodarczymi. 

• od strony północno – wschodniej  – grunty orne 

• od strony północno – zachodniej  – zabudowa mieszkaniowa 

zagrodowa z budynkami gospodarczymi.



Dane kontaktoweDane 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



Zastrze żenia:

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.


