
Staw nr 32, gmina Lubiszyn
Nieruchomość na sprzedaż 

_____________________________________________ 



Miejscowość Staw 

Nr budynku 32

Powiat/Gmina gorzowski / Lubiszyn

Działka ewidencyjna

Budynki

działka ewidencyjna o numerze 537 z obrębu 0001 o powierzchni 2800 m kw.

mieszkalny: pow. uż. 239,51 m kw., gospodarczy: pow. uż. 27,56 m kw.

Księga wieczysta
Księga wieczysta nr GW1G/00045550/1, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Gorzowie 

Wielkopolskim VI Wydział Ksiąg Wieczystych

Stan prawny budynków

Stan prawny gruntu

Własność

Użytkowanie wieczyste

PODSTAWOWE INFORMACJE



PODSTAWOWE INFORMACJE

 Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego działki gruntu o numerze ewidencyjnym 537 i powierzchni 2.800 m2,

zabudowanej budynkami stanowiącymi odrębny przedmiot własności: mieszkalno-biurowym o powierzchni użytkowej 239,51 m2 oraz

gospodarczym o powierzchni użytkowej 27,56 m2. Nieruchomość położona jest w miejscowości Staw nr 32, gmina Lubiszyn, powiat

gorzowski, województwo lubuskie. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW Nr GW1G/00045550/1 przez Sąd Rejonowy

w Gorzowie Wielkopolskim VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

 Działka gruntu posiada kształt nieregularnego trapezu, ukształtowanie terenu płaskie.

 Bezpośredni dojazd do nieruchomości dogodny, odbywa się drogą o nawierzchni asfaltowej.

 W sąsiedztwie zabudowa jednorodzinna, z towarzyszącą zabudową gospodarczą, dalej grunty użytkowane rolniczo oraz tereny leśne.

 Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do infrastruktury technicznej: sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna (szambo).

 Nieruchomość ogrodzona płotem z siatki drucianej.

 W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubiszyn zatwierdzonym Uchwałą nr

XXXIV/281/2009 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 30 września 2009 roku, działka przeznaczona jest w części pod obszar rolniczej

działalności produkcyjnej, a w części pod mieszkalnictwo i usługi.



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

 Staw oddalony jest o ok. 9 km od Myśliborza oraz o ok. 33 km od

Gorzowa Wielkopolskiego.

 Główne szlaki komunikacyjne przechodzące przez obszar gminy

Lubiszyn, w której znajduje się miejscowość Staw to droga ekspresowa

S3 oraz droga wojewódzka Gorzów Wlkp. –Dębno

 W sąsiedztwie nieruchomości znajduje się zabudowa jednorodzinna,

z towarzyszącą zabudową gospodarczą, dalej grunty użytkowane

rolniczo oraz tereny leśne.

Położenie Stawu w województwie lubuskim,

źródło: http://rzg.pl/files/2010/10/lubuskie-mapa.gif



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

https://www.google.pl/maps/place/Staw+32,+66-428+Staw/@52.8639985,14.9234592,145m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x47073edcc27d0039:0x91e3977aeeb24a2e!8m2!3d52.8639329!4d14.92406
https://www.google.pl/maps/place/Staw+32,+66-428+Staw/@52.8639985,14.9234592,145m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x47073edcc27d0039:0x91e3977aeeb24a2e!8m2!3d52.8639329!4d14.92406


Id. Nazwa budynku
Powierzchnia 

użytkowa [m2]

Powierzchnia 

zabudowy [m2]

Liczba kondygnacji 

naziemnych

-podziemnych

Budynek 1 mieszkalny 239,51 133 1,5/1

Budynek 2
Produkcyjne, usługowe, 

gospodarcze dla rolnictwa
27,56 35 1/0

ZABUDOWA

BUDYNEK NR 1

BUDYNEK NR 2



RZUTY KONDYGNACJI BUDYNKUMIESZKALNEGO



Kontakt: 

Wydział Zarządzania Nieruchomościami w Poznaniu

ul. Głogowska 17, 60 -943 Poznań

Telefon:  + 48 504 733 664

www.nieruchomości.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.


