
Staw, gmina Lubiszyn 
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Miejscowość  Staw 

Powiat/Gmina gorzowski / Lubiszyn 

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

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

Wielkopolskim, VI Wydział Ksiąg Wieczystych 

Stan prawny gruntu Prawo własności 

PODSTAWOWE INFORMACJE 



PODSTAWOWE INFORMACJE 

 Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności zabudowanej działki gruntu o numerze ewidencyjnym 537 o powierzchni 2.800 m2, 

położonej w miejscowości Staw, gmina Lubiszyn, powiat gorzowski, województwo lubskie. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd 

Rejonowy w Obornikach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr GW1G/00045550/1. 

Działka nr 537 o powierzchni 2.800 m2 posiada kształt regularny zbliżony do trapezu.  

 Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą o nawierzchni asfaltowej.  

 Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową, szambo oraz CO.  

 Działka gruntu nr 537 posiada kształt nieregularnego trapezu, ukształtowanie terenu płaskie. 

 Zgodnie z wydanym dnia 17.11.2021 r. zaświadczeniem nr RIT.6727.218.2021.MK. Teren, na którym położona jest przedmiotowa 

działka nie jest objęty obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubiszyn zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Lubiszyn z dnia 28.04.2000 nr 

XII/99/00 następnie zmienionego Uchwałą Rady Gminy nr XXVII/229/2021, z dnia 30.09.2021 r. są to tereny mieszkalnictwa i usług 

towarzyszących. Dla wyżej wymienionej działki nie była też wydana decyzja o warunkach zabudowy oraz celu publicznego. Ponadto 

działka nie jest objęta Prawem Rewitalizacyjnym, z zatem Wójt Gminy Lubiszyn nie ma prawa pierwokupu.. 

Zgodnie z pismem RZD-G.5135.123.2021 Lubuskiego Konserwatora Zabytków z dnia 17.09.2021 r. nieruchomość składająca się z 

budynku poczty lata 20./30. XX wieku ujęty w wykazie zabytków nieruchomych, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 18.03.2010 r. o 

zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz zmianie niektórych innych ustaw (dz. U. z 2010 r., Nr 75, poz. 474), 

niewpisany indywidualnie do rejestru zabytków 

 

 



Położenie miejscowości 

Staw w województwie 

lubuskim, 

źródło: 

http://rzg.pl/files/2010/10/

lubuskie-mapa.gif 
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 Nieruchomość położona jest we wsi Staw. Jest to miejscowość 

oddalona o ok.. 30 km na północny-zachód od Gorzowa 

Wielkopolskiego. 

 Działka znajduje się przy drodze asfaltowej. 

 W niedalekiej odległości znajdują się tereny leśne oraz rzeka 
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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. 

 

Kontakt: 

 

Wydział Zarządzania Nieruchomościami 

ul. Głogowska 17, 60-943 Poznań, pokój 126 

tel.  61 886 56 21 

www.nieruchomosci.poczta-polska.pl 

 


