
 



Miejscowość  Gościm 

Ulica, nr budynku 110 

Powierzchnia budynków 
Nieruchomość jest zabudowana: budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 123, 00 m2 
oraz czterema budynkami produkcyjnymi, usługowymi i gospodarczymi dla rolnictwa o 
powierzchni zabudowy 28, 00 m2, 14, 00 m2, 3, 00 m2 i 4, 00 m2 

Działka ewidencyjna Działka ewidencyjna o numerze 384 z obrębu Gościm 0025 o łącznej powierzchni 1700 m kw. 

Księga wieczysta 
Księga wieczysta nr GW1K/00001644/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach 
Krajeńskich, IV Wydział Ksiąg Wieczystych 

Stan prawny gruntu własność 

PODSTAWOWE INFORMACJE 



PODSTAWOWE INFORMACJE 

 

 Nieruchomość położona w Gościmiu, w gminie Drezdenko. Powierzchnia terenu o lekkim nachyleniu, kształt działki nieregularny, 

nieruchomość częściowo ogrodzona. Działka od południa, wschodu i zachodu graniczy z łąkami. Bezpośredni dostęp do działki dogodny – 

odbywa się drogą utwardzoną o nawierzchni asfaltowej (droga krajowa 158). Obszar działki niezagospodarowany, w znacznej części 

porastają drzewa i krzewy oraz roślinność trawiasta 

 Na nieruchomość składa się działka nr 384 o powierzchni 1700 m², wraz z posadowionymi na niej, budynkiem mieszkalnym o 

powierzchni zabudowy 123, 00 m2 oraz czterema budynkami produkcyjnymi, usługowymi i gospodarczymi dla rolnictwa o powierzchni 

zabudowy 28, 00 m2, 14, 00 m2, 3, 00 m2 i 4, 00 m2 

 Działka posiada dostęp do sieci uzbrojenia terenu (w drodze): elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej. 

 Teren, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość, nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko obszar działki oznaczony jest, 

jako tereny o wiodącej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami. Nieruchomość jest wpisana do gminnej 

ewidencji zabytków. 

 Nieruchomość, zgodnie z przepisami prawa, podlega prawu pierwokupu, które może wykonać podmiot uprawniony; sprzedaż 

nieruchomości nastąpi na rzecz Nabywcy wyłonionego w aukcji w przypadku niezrealizowania prawa pierwokupu przez uprawniony 

podmiot. 

 

 

 



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI 
 
 

 Nieruchomość od południa, wschodu i zachodu graniczy z łąkami; 

 Bezpośredni dostęp do działki dogodny – odbywa się drogą 

utwardzoną o nawierzchni asfaltowej (droga krajowa 158); 

 Gościm to wieś sołecka licząca 520 mieszkańców, o sporym 

potencjale turystycznym - położona w sąsiedztwie jezior, lasów i 

ośrodków wypoczynkowych. We wsi znajdują się ośrodki 

wypoczynkowe, kościół, przystanek PKS, ośrodek zdrowia, biblioteka, 

fizjoterapeuta, fryzjer, piekarnia, bar i sklepy. Od 14 lutego 2008 r. we 

wsi istnieje Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Gościm. 

 

 

 

 

                                  Położenie Nieruchomości : żródło Geoportal 

Położenie Gościmia w województwie lubuskim, 

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



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI 
 

https://www.google.pl/maps/place/Go%C5%9Bcim+110,+66-535+Go%C5%9Bcim/@52.7673082,15.7090923,629m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x4706c1455f29afdf:0x2f7d70630b311d6a!8m2!3d52.767305!4d15.711281


LOKALIZACJA I DOSTĘPNOŚĆ  

KOMUNIKACYJNA 

Wieś Gościm położona jest w północno-wschodniej 

części województwa lubuskiego około 100 km od 

granicy z Niemcami. Najbliższe przejście graniczne 

to Kostrzyn Gościm jest położony przy drodze 158 

łączącej Gorzów Wielkopolski z Drezdenkiem  

https://www.google.pl/maps/place/Go%C5%9Bcim+110,+66-535+Go%C5%9Bcim/@52.7673082,15.7090923,629m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x4706c1455f29afdf:0x2f7d70630b311d6a!8m2!3d52.767305!4d15.711281


Działka oznaczona ewidencyjnie numerem 384 o powierzchni 

1700 m² zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni 

zabudowy 123, 00 m2 oraz czterema budynkami produkcyjnymi, 

usługowymi i gospodarczymi dla rolnictwa o powierzchni 

zabudowy 28, 00 m2, 14, 00 m2, 3, 00 m2 i 4, 00 m2 

ZABUDOWA 

Budynek mieszkalny 



 
 
 
 
 
 
   Kontakt: 

 
 Region Pionu Infrastruktury w Poznaniu 
 Wydział Zarządzania Nieruchomościami 
 ul. Głogowska 17, 60-943 Poznań, pokój 126 
 tel. 61 869 74 16 
 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. 

 


