
Bińcze – działka nr 61/2
Nieruchomość gruntowa na sprzedaż 



Miejscowość Bińcze, gmina Czarne

Ulica, nr budynku

Powierzchnia budynków Nieruchomość niezabudowana

Działka ewidencyjna Działka ewidencyjna o numerze 61/2 o obszarze 0,4340 ha, obręb 0002 Bińcze

Księga wieczysta

Księga wieczysta nr SL1Z/00017040/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Człuchowie                      

V Wydział Ksiąg Wieczystych 

Stan prawny gruntu Użytkowanie wieczyste

PODSTAWOWE INFORMACJE



PODSTAWOWE INFORMACJE

 Teren sprzedawanej nieruchomości stanowi działka nr 61/2 niezabudowana, nie urządzona, na której znajdują się pojedyncze

drzewa i krzewy. Kształt działki zbliżony do regularnego. Działka oznaczona w wypisie z rejestru gruntów symbolem RIVa

i RIVb jako grunty orne.

 Dla terenu, na którym znajduje się działka nr 61/2 brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie

ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Czarne działka stanowi:

tereny rolne oraz tereny rozwojowe: tereny mieszkaniowo – usługowe z preferencją dla zabudowy mieszkaniowej

jednorodzinnej (proj.).



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

 Nieruchomość zlokalizowana jest w strefie peryferyjnej wsi.

 Dojazd do nieruchomości bezpośredni z drogi publicznej

nr 201 o nawierzchni asfaltowej.

 Droga 201 łączy miasta – Człuchów, Szczecinek, Czarne.

 Odległość od miasta Czarne ok. 16 km, od miasta Człuchów

ok.1 9 km, od miasta Szczecinek ok. 35 km.

Położenie wsi Bińcze na terenie kraju, Źródło: www.wikipedia.org



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

Wizualizacje zostały wykonane przy wykorzystaniu portalu „Google"



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość graniczy:

 od strony południowej - grunty rolne niezabudowane
od strony północnej – droga o nawierzchni asfaltowej
od strony zachodniej - grunty rolne niezabudowane
od strony wschodniej - zabudowa mieszkaniowa

Wizualizacje zostały wykonane przy wykorzystaniu portalu „Google"

Kliknij

i 

zlokalizuj

https://www.google.pl/maps/place/Bi%C5%84cze+24,+77-324+Bi%C5%84cze/@53.653275,17.1395887,286m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x47022e13b40959a5:0x74788e58b92b9fa4!8m2!3d53.653275!4d17.140683?hl=pl
https://www.google.pl/maps/place/Bi%C5%84cze+24,+77-324+Bi%C5%84cze/@53.653275,17.1395887,286m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x47022e13b40959a5:0x74788e58b92b9fa4!8m2!3d53.653275!4d17.140683?hl=pl
https://www.google.pl/maps/place/53%C2%B039'12.2"N+17%C2%B008'26.5"E/@53.653388,17.1385033,571m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d53.653388!4d17.140692?hl=pl


GALERIA ZDJĘĆ



Kontakt: 

Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury

Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Gdańsku 

ul. Targ Rakowy 7/8, pokój nr 105

80-940 Gdańsk

Telefon: + 48 502-012-367

www.nieruchomosci.poczta-polska.pl

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.

http://www.nieruchomosci.poczta-polska.pl/

