
NIERUCHOMOŚĆ DO SPRZEDAŻY

Wyczechy 27



Przedmiot sprzedaPrzedmiot sprzeda żży:y:

prawo u żytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomo ści, oznaczonej          
w ewidencji gruntów jako działka numer 11, obszaru 4100 m2, poło żonej                
w miejscowo ści Wyczechy 27, gminie Czarne, powiecie człuchowski m wraz 
z posadowionymi na niej stanowi ącymi odr ębną nieruchomo ść budynkami: 
handlowo-usługowym o powierzchni u żytkowej 91,74 m 2 oraz innym 
niemieszkalnym o powierzchni u żytkowej 37,60 m 2



Przedmiot sprzedaPrzedmiot sprzeda żży:y:

Miejscowość Wyczechy, województwo pomorskie 

Ulica, nr budynku i 
lokalu 

27 

Powierzchnia 
użytkowa budynku

budynek handlowo-usługowy o powierzchni użytkowej 91,74m2

budynek inny niemieszkalny o powierzchni użytkowej 37,60 m2

Działka ewidencyjna Nr 11 z obrębu Wyczechy o obszarze 4100 m2. 

Księga wieczysta Sąd Rejonowy w Człuchowie V Wydział Ksiąg Wieczystych 
prowadzi księgę wieczystą KW Nr SL1Z/00016784/8 





GruntGrunt

Teren sprzedawanej nieruchomości składa się z działki nr 11, oznaczonej  w ewidencji 
gruntów symbolem: w tym: 0,2800 ha RIVb – grunty orne; 0,1300 ha B – tereny 
mieszkaniowe. Kształt działki jest regularny. Działka częściowo ogrodzona, zabudowana 
budynkiem o funkcji handlowo – usługowej oraz budynkiem o funkcji innej niemieszkalnej. 
Dla przedmiotowej działki brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Termin ważności miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego 
gminy Czarne upłynął z dniem 31.12.2003r. Wykazana działka w opracowanym „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Czarne”, 
uchwalonego uchwałą Nr XLVII/297/10 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27 października 
2010 roku została oznaczona jako obszary zabudowy w zwartych zespołach wiejskich.



ZespZespóółł budynkbudynkóóww

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

37,60Budynek inny niemieszkalny2

Obiekt
PU (m 

kw)

1 Budynek handlowo-usługowy 91,74

Razem: 129,34



DostDost ęępnopno śćść komunikacyjnakomunikacyjna

Miejscowość Wyczechy wchodzi w skład Gminy Czarne, z którą sąsiadują trzy jednostki 
samorządowe: powiatu człuchowskiego, powiatu złotowskiego i szczecineckiego. Geograficznie 
gmina Czarne położona jest w obrębie makroregionu Pojezierza Południowopomorskiego
obejmującego w tej części mniejsze jednostki fizyczno – geograficzne zwane mezoreginami: Równinę
Charzykowską, Dolinę Gwdy i Pojezierze Krajeńskie.
Przez wieś przebiega droga wojewódzka Nr 201 łącząca miasto Szczecinek z miastem Czarne, 
następnie z drogą krajową nr 22 przebiegającą od przejścia granicznego polsko-rosyjskiego                
w Grzechotkach do granicy polsko-niemieckiej w Kostrzyniu przez województwa: lubuskie, 
zachodniopomorskie, wielkopolskie, pomorskie i warmińsko-mazurskie.



Otoczenie nieruchomoOtoczenie nieruchomo śścici

W otoczeniu nieruchomości znajdują się działki zabudowane, budynki mieszkalne jednorodzinne.
Nieruchomość graniczy:

• od strony północnej z  drogą wojewódzką Nr 201,
• od strony południowej z działkami niezabudowanymi – tereny upraw rolnych,
• od strony zachodniej z z działkami niezabudowanymi – tereny upraw rolnych,
• od strony wschodniej  z działką zabudowaną.



Dane kontaktowe:

Prowadzący przetarg:
Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
ul. Targ Rakowy 7/8 
80- 940 Gdańsk

Informacje o nieruchomości można uzyskać pod numerem telefonu:                             
58 32-66-225; 58 32-66-417



ZastrzeZastrzeżżenieenie

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.


