
NieruchomoNieruchomośćść do sprzedaniado sprzedania

Gostyń, gmina Świerzno

Szczecin, czerwiec 2014 r. 



Przedmiot sprzedaPrzedmiot sprzeda żży:y:

Prawo u żytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntu  
oznaczonej w ewidencji gruntów nr 50 / 6 o powierzc hni 
518 m kw. wraz z udziałem w wysoko ści 1/5  w u żytkowaniu 
wieczystym działki nr 50 / 7 (droga wewn ętrzna) o powierzchni 
661m kw. 

Przewidywana cena wywoławcza: 12.000,00 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 księgę

wieczystą KW Nr SZ1K  / 00025642 / 8 

Księga wieczysta

50/6 z obrębu Gostyń [0002] o obszarze 518 m2  wraz udziałem 

w wysokości 1/5  w działce nr 50/7 (droga wewnętrzna) o obszarze 

661 m2. 

Działka ewidencyjna

Działka niezabudowana  Ulica, Nr  

Gm. Świerzno / pow. kamieńskiGmina / Powiat

Gostyń, woj. zachodniopomorskieMiejscowość



Gosty ń



GruntGrunt

• Teren sprzedawanej nieruchomości składa się z:

• działki nr 50 / 6 oznaczonej w ewidencji gruntów następującymi symbolami: 
- RIIIb – 277 m2
- ŁIII     – 241 m2

• Udziału w wysokości 1/5 w działce nr 50 / 7  w działce nr 50/7 (droga wewnętrzna) o obszarze 661 m2. 
- RIIIa – 611 m2
- RIIIb – 50 m2

- Kształt działki regularny, prostokątny, umożliwiający racjonalne wykorzystanie.
- Teren działki o konfiguracji z lekkim skłonem w kierunku południowym.  
- Działka niezabudowana, w niezagospodarowana, porośnięta roślinnością trawiastą.   
- Działka jest nieuzbrojona, w zasięgu znajdują się następujące media: energia elektryczna, woda, 

kanalizacja.  

• Dla działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świerzno, uchwalonym 
Uchwałą nr XIV/62/07 Radę Gminy Świerzno w dniu 10 grudnia 2007 r. działka nr 50 / 2 i 50 / 7 posiada 
ustalenie: „grunty orne”. 



DostDostęępnopnośćść komunikacyjnakomunikacyjna

• Nieruchomość zlokalizowana jest przy projektowanej drodze 
wewnętrznej, leżącej na przedłużeniu istniejącej drogi wewnętrznej, 
prostopadłej do głównej drogi asfaltowej prowadzącej przez wieś relacji 
Kamień Pomorski - Pobierowo. Odległość w prostej linii od Morza 
Bałtyckiego wynosi około 5 kilometrów.  

• 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. 

• Ze względu na charakter sąsiedztwa oraz bliskość tras komunikacyjnych,
bliskość morza jest to dobra lokalizacja dla działalności o charakterze 
rekreacyjno-wypoczynkowym.   



Otoczenie nieruchomoOtoczenie nieruchomośścici

• Nieruchomość graniczy:

• od strony północnej – działka nr 50 / 5, dalej zabudowa mieszkaniowa , 
dalej droga utwardzona prowadząca przez wieś relacji Kamień Pomorski  -
Pobierowo, dalej kościół oraz  zabudowa mieszkaniowa zagrodowa z 
budynkami gospodarczymi, sklep, agencja pocztowa, tereny rolne

• od strony wschodniej - droga boczna (wewnętrzna), dalej zabudowa 
mieszkaniowa zagrodowa z budynkami gospodarczymi oraz grunty rolne ;  

• od strony południowej – droga polna,  grunty rolne oraz łąki;   

• od strony zachodniej – grunty rolne oraz zabudowa mieszkaniowa 
zagrodowa z budynkami gospodarczymi.



Dane kontaktowe Dane kontaktowe 

Prowadzący przetarg: 

Poczta Polska S.A. 
Pion Infrastruktury
70 – 940 Szczecin 
Al. Niepodległości 31/42, 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.


