Łazy, ul. Leśna 7
Nieruchomość na sprzedaż

PODSTAWOWE INFORMACJE
Miejscowość

Łazy

Ulica, nr budynku

Łazy, ul. Leśna 7

Powierzchnia użytkowa
lokalu

nieruchomość gruntowa zabudowana oddana w użytkowanie wieczyste oznaczona w ewidencji
gruntów numerem 60/27 o powierzchni 0,0467 ha. Działka jest zabudowana budynkiem
niemieszkalnym o powierzchni użytkowej 118,25 m2, z tarasem o powierzchni 29,75 m2.
Nieruchomość znajduje się przy ulicy Leśnej numer 7 w miejscowości Łazy, gmina Mielno, powiat
koszaliński, w województwie zachodniopomorskim.

Działka ewidencyjna
działka o numerze ewidencyjnym 60/27 o powierzchni 0,0467 ha

Księga wieczysta

nieruchomość objęta jest KO1K/00030802/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, VI Wydział
Ksiąg Wieczystych

Stan prawny gruntu

użytkowanie wieczyste

PODSTAWOWE INFORMACJE
 Działka położona w drugiej linii zabudowy, wśród pawilonów handlowych;
 Kształt działki prostokątny, teren płaski z wydzieloną powierzchnią w zachodniej części działki, ogrodzoną i zagospodarowaną
trawnikiem oraz nasadzeniami roślin ozdobnych;
 Dojazd dogodny, z dwóch stron nieruchomości, z drogi asfaltowej, drogą gruntową utwardzoną żwirem oraz drogą gruntową
nieutwardzoną;
Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mielno zatwierdzonym uchwałą Rady
Gminy Mielno numer XLIV/459/10 z dnia 27 kwietnia 2010 roku, działka o numerze ewidencyjnym numer 60/27 położonej w Łazach
gmina Mielno znajduje się w obszarze oznaczonym jako: UM1-i: tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej intensywnej.
 nieruchomość położona jest przy ul. Leśnej 7 w pobliżu ścisłego centrum miejscowości w odległości około 350 m od linii brzegowej
Morza Bałtyckiego;
 Nieruchomość posiada dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej tj. energii elektrycznej, sieci wod. - kan.

;

POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI
Przedmiotowa nieruchomość gruntowa zabudowana, położona jest w nadmorskiej miejscowości Łazy, w gminie Mielno, w
powiecie koszalińskim, w północno-środkowej części Pomorza Zachodniego. Łazy są miejscowością wypoczynkowo –
rekreacyjną z rozwinięta bazą noclegową i obiektami usługowo- handlowymi i gastronomicznymi, służącymi do obsługi
ruchu turystycznego.
.

Żródło : https://pl.wikipedia.org

LOKALIZACJA I DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA

W najbliższym sąsiedztwie
nieruchomości znajdują się pawilony
handlowe i gastronomiczne, ośrodki
wypoczynkowe oferujące pokoje
gościnne oraz noclegi w domkach
letniskowych, budynki mieszkalno –
pensjonatowe, campingi, dalej budynki
mieszkalno – usługowe wykorzystywane
w sezonie letnim do prowadzenia
działalności gospodarczej w zakresie
usług turystycznych. Im bliżej morza
tym bardziej zwiększa się intensywność
zabudowy i liczba obiektów usługowo –
mieszkalnych, handlowo – usługowych
oraz punktów gastronomicznych:
smażalni ryb, barów i restauracji.

źródło: http://mielno.e-mapa.net/

ZDJĘCIA NIERUCHOMOŚCI

Kontakt:
Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Szczecinie
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
al. Niepodległości 41/42, 70-940 Szczecin, pokój nr 161
Telefon: 502 019 781 lub 91 440 13 47
e-mail: natalia.jader@poczta-polska.pl
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.

