
Korzybie ul. Dworcowa 
Nieruchomość na sprzedaż 

_____________________________________________ 



Miejscowość Korzybie

Ulica, nr budynku ul. Dworcowa 2

Działki ewidencyjne Numer 68/3 obrębu 0007 Korzybie, o powierzchni 0,3530 ha

Księga wieczysta
Księga wieczysta nr SL1M/00012167/9  , prowadzona przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych    

w Miastku

Stan prawny gruntu Użytkowanie wieczyste

PODSTAWOWE INFORMACJE



PODSTAWOWE INFORMACJE

 Nieruchomość zlokalizowana jest we wsi Korzybie, położonej w gminie Kępice w powiecie Słupskim, województwie pomorskim.

Korzybie oddalone jest od siedziby gminy o 14 km, natomiast od siedziby powiatu o 29 km. Czyste jeziora i rzeki stanowią dużą

atrakcję dla turystów, zwłaszcza amatorów wędkarstwa, myśliwych i zbieraczy runa leśnego. Położenie w centrum rejonu

przyrodniczego, przy drodze regionalnej stwarza możliwości dla rozwoju, szczególnie sektora usługowego w dziedzinie turystyki.

 Nieruchomość położona jest w strefie centralnej Korzybia. Sąsiaduje bezpośrednio z zabudową usługową i mieszkaniową.

W odległości 200 m znajduje się dworzec PKP, a w odległości 50 m sklep samoobsługowy oraz Straż Pożarna. Ulica Dworcowa jest

ulicą asfaltowa. Przez Korzybie przebiega droga wojewódzka nr 209 łącząca Sławno –Bytów stanowiąca element połączenia

drogowego trzech powiatów: sławieńskiego, słupskiego i bytowskiego. Najbliższe sąsiedztwo działek stanowią grunty zabudowane.

 Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W obowiązującym Studium Uwarunkowań

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Kępice, zgodnie z kierunkami zagospodarowania przestrzennego

Gminy Kępice, działka nr 68/3 w obrębie Korzybie położona jest na obszarze określonym jako tereny zabudowane.

 Dla nieruchomości nie została podjęta uchwała o wprowadzeniu obszaru rewitalizacji oraz gminnego programu rewitalizacji na

podstawie Ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji.



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość zlokalizowana jest we wsi Korzybie, położonej w

gminie Kępice w powiecie Słupskim, województwie pomorskim.

Korzybie oddalone jest od siedziby gminy o 14 km, natomiast od

siedziby powiatu o 29 km.

Nieruchomość położona jest wśród zabudowy usługowej i

mieszkaniowej.

Nieopodal nieruchomości znajduje się dworzec kolejowy PKP,

sklep samoobsługowy oraz Straż Pożarna.

Położenie Korzybia na mapie Gminy Kępice, źródło: www.pl.wikipedia.org

Korzybie



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

Wizualizacje zostały wykonane przy wykorzystaniu portalu Google Maps



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość położona jest w strefie 

centralnej Korzybia. Sąsiaduje 

bezpośrednio z zabudową usługową i 

mieszkaniową. Nieopodal znajduje się 

dworzec PKP, sklep samoobsługowy oraz 

Straż Pożarna. Najbliższe sąsiedztwo 

działek stanowią grunty zabudowane..

Wizualizacje zostały wykonane przy wykorzystaniu portalu Google Maps



Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowią:

od południa – zabudowa jedno i wielorodzinna,

od wschodu – zabudowa jedno i wielorodzinna,

od zachodu – zabudowa jedno i wielorodzinna oraz usługowa,

od północy - zabudowa jedno i wielorodzinna oraz usługowa.

LOKALIZACJA I DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA

Wizualizacje zostały wykonane przy wykorzystaniu portalu Google Maps

Kliknij i zlokalizuj

https://www.google.pl/maps/place/Dworcowa+2,+77-231+Korzybie/@54.2966481,16.8754642,277m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x4701e1e501c09b91:0x5674f48394d99155!8m2!3d54.2966434!4d16.8752308?hl=pl


Kontakt: 

Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury, Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Gdańsku

ul. Targ Rakowy 7/8, pokój nr 105

Telefon:  + 48 502-012-498; 58 32-66-225; 502-012-367

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.


