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Gostyń 52

Szczecin, czerwiec 2014 r.



Przedmiot sprzedaPrzedmiot sprzeda żży:y:

Prawo własno ści lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni użytkowej 54,99 m2, 
usytuowanego na I piętrze budynku mieszkalno-usługowego, do którego 
przynależy pomieszczenie piwniczne o powierzchni użytkowej 4,29 m2 
usytuowane w  tymże budynku oraz usytuowane w budynku gospodarczym 
pomieszczenie gospodarcze o powierzchni użytkowej 16,20 m2, położonego  
miejscowości Gostyń nr 52, gmina Świerzno,  powiat kamieński, województwo 
zachodniopomorskie.

Z własnością lokalu związany jest udział wynoszący 2347/10000 części 
we współużytkowaniu wieczystym działki gruntu oznaczonej numerem 49/6 
obszaru 961 m2 oraz w częściach wspólnych budynków i urządzeniach, które nie 
służą wyłącznie do użytku właściciela lokalu.

Przewidywana cena wywoławcza: 45.000,00 zł

Przewidywana data przetargu:   grudzie ń 2014 r. 



Przedmiot sprzedaPrzedmiot sprzeda żży:y:

Sąd Rejonowy w Świnoujściu IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą

w Kamieniu Pomorskim prowadzi dla lokalu księgę wieczystą KW Nr SZ1K / 

00028859 / 3

Księga wieczysta

Nr 49/6 z obrębu 0002, Gostyń o obszarze 961 m kw. Działka ewidencyjna

Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 54,99 m kw., usytuowany na I piętrze 

budynku mieszkalno-usługowego, do którego przynależy pomieszczenie piwniczne o 

powierzchni użytkowej 4,29 m2 usytuowane w  tymże budynku oraz usytuowane w 

budynku gospodarczym pomieszczenie gospodarcze o powierzchni użytkowej 

16,20 m2.

Powierzchnia użytkowa 

lokalu

Gostyń nr 52, lokal nr 1Nr budynku i lokalu

Świerzno / kamieńskiGmina / Powiat

Gostyń, woj. zachodniopomorskieMiejscowość



Gosty ń



GruntGrunt

Teren sprzedawanej nieruchomości składa się z:

• działki nr 49/6 oznaczonej w ewidencji gruntów B-RIIIa, kształt zbliżony do 
prostokąta. 

• Działka zabudowana budynkiem  mieszkalno-usługowym, częściowo  
podpiwniczonym oraz trzema budynkami gospodarczym. 

• Teren działki nieogrodzony. 
• Nieruchomość uzbrojona jest w energię elektryczną, wodną, 

kanalizacyjną, gazową. 
• Konfiguracja terenu: teren płaski, wokół budynku utwardzony.  
• Działka zabudowana jest budynkiem o funkcji mieszkalno - usługowej, 

dwukondygnacyjnym, ze stromym dachem. Budynek wykonany 
w technologii tradycyjnej. 

• Stan techniczny budynku zadawalający. 
• Usytuowanie budynku zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej. 



ZespZespóółł budynkbudynkóóww

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

34,0Budynek gospodarczy2

7,0Budynek gospodarczy3

72,0Budynek mieszkalno- usługowy 1

123,0Razem:

10,0Budynek gospodarczy4

pow. 
zabudowy

(m kw)Obiekt



DostDostęępnopnośćść komunikacyjnakomunikacyjna

• Nieruchomość zlokalizowana jest w centralnej części wsi przy głównej drodze wiejskiej. 
Odległość w prostej linii od Morza Bałtyckiego wynosi około 5 kilometrów. 

• Dojazd dogodny drogą utwardzoną asfaltową.

• Najbliższe otoczenie nieruchomości to budynki zabudowy wielorodzinnej, a także typu 
siedliskowego, kościół, sklep i agencja pocztowa.  i grunty rolne. 

• Odległość od siedziby gminy wynosi około 6 km. W dalszej odległości znajdują się zabudowa 
mieszkaniowa typu siedliskowego i grunty rolne. 

• Nieruchomość nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego, natomiast w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Świerzno, uchwalonym Uchwałą Nr XIV/62/07 Rady Gminy Świerzno
z dnia 10 grudnia 2007 r., działka leży na terenie „istniejącej zabudowy mieszkaniowej”.  

• Ze względu na charakter sąsiedztwa oraz bliskość tras komunikacyjnych, jest to dobra 
lokalizacja dla mieszkania.   



Otoczenie nieruchomoOtoczenie nieruchomośścici

Nieruchomość graniczy:

• od strony północy - droga utwardzona, dalej kościół, 
zabudowa mieszkaniowa siedliskowa, agencja poczta, sklep,  
tereny rolne. 

• od strony wschodniej – zabudowa mieszkaniowa siedliskowa,  
dalej tereny rolne. 

• od strony południowej – tereny rolne.    

• od strony zachodniej – zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna, dalej zabudowa mieszkaniowa siedliskowa. 



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



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.


