
Tychowo dz.261/2, gmina Sławno 
Nieruchomość niezabudowana na sprzedaż 



Miejscowość Tychowo   

Gmina / Powiat Gmina Sławno, powiat  slawieński  

Powierzchnia budynków Nieruchomość niezabudowana  

Działka ewidencyjna 
Działka o numerze ewidencyjnym 261/2 o powierzchni 0,1512  ha  

Księga wieczysta Nieruchomość objęta jest KW numer KO1E/00021937/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w 

Sławnie IV Wydział Ksiąg Wieczystych 

Stan prawny gruntu Użytkowanie wieczyste 

PODSTAWOWE INFORMACJE 

.  



 
PODSTAWOWE INFORMACJE 
 

 niezabudowana działka numer 261/2 o powierzchni 0,1512 ha (użytek o symbolu Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane 

lub w trakcie zabudowy); 

 

część działki  (w kształcie trójkąta) o powierzchni 286 m2 podlega umowie najmu na czas  nieokreślony (teren zagospodarowany 

m.in. na wjazd do sąsiedniej nieruchomości o numerze ewidencyjnym 195, porośnięty drzewami iglastymi); 

 

kształt działki w miarę regularny, w zasadniczej części zbliżony do trapezu; 

 

działka nieuzbrojona; dojazd stanowi droga o nawierzchni asfaltowej – działka drogowa nr 280; 

 

teren płaski, porośnięty roślinnością trawiastą, częściowo zakrzewiony i zadrzewiony. Teren nieruchomości, w części ogrodzony, 

ale nieutwardzony;  

 zgodnie z wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sławno wydanym w dniu 15.07.2020 r., 

teren działki nr 261/2 obręb Tychowo oznaczony w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Sławno i 

wybranych miejscowości: Warszkowo, Pomiłowo, Bobrowiczki, Łętowo, Sławsko, Wrześnica, zatwierdzonym Uchwałą Nr 

XIII/83/96 Rady Gminy Sławno z dnia 26.03.1996 r. (Dz. Urz. Woj. Słupskiego Nr 14, poz. 52 z dnia 22.04.1996 r.), jest 

symbolem:  

 UŁ – teren istniejącej poczty z centralą telefoniczną oraz z częścią mieszkalną – do dalszego użytkowania;  

 A.3.5.”OW” – strefa obserwacji archeologicznej „OW” (100%). 
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Źródło: www.wikipedia.pl 

Nieruchomość zlokalizowana jest w miejscowości Tychowo, gmina wiejska 

Sławno, powiat sławieński, województwo zachodniopomorskie. Gmina 

wiejska Sławno o pow. 284 km2, licząca około 9 tys. mieszkańców, leży w 

południowo - wschodniej części powiatu sławieńskiego znajdującego się w 

północno – wschodniej części województwa zachodniopomorskiego. 

Sąsiaduje z gminą miejską Sławno oraz gminami Malechowo, Darłowo i 

Postomin w woj. zachodniopomorskim oraz gminami Kępice i Kobylnica w 

województwie pomorskim. Gmina o charakterze rolniczym charakteryzuje 

się niskim wskaźnikiem terenów zabudowanych oraz wysokim wskaźnikiem 

lesistości. Pod względem fizjograficznym gmina leży na Równinie 

Słupskiej. Na obszarze gminy znajdują się 2 rezerwaty: Sławieńskie Dęby i 

Janiewickie Bagno. Przez miasto i gminę przepływa rzeka Wieprza dostępna 

dla kajaków. Z Darłowa do Polanowa oraz z Ustki do Korzybia prowadzą 

szlaki turystyczne. Tereny leśne zajmują 20% powierzchni gminy, a użytki 

rolne 61%. Tychowo jest wsią sołecką położoną we wschodniej części 

gminy, ok. 6,5 km od Sławna. Sąsiednie miejscowości to: Warszkówko, 

Bzowo, Gwiazdówko. Najbliższa okolica bezleśna, na południe od osady 

przepływa niewielka rzeka Ściegnica (Młynówka). Zabudowa wsi jest 

zróżnicowana. W miejscowości znajduje się zabytkowy kościół oraz park 

dworski.  

http://www.wikipedia.pl/
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Otoczenie nieruchomości niezabudowanej stanowi : 

 

   zabudowa siedliskowa wsi; 

   zabudowa mieszkaniowa;  

   droga wojewódzka.  

 

Dojazd drogą utwardzoną o nawierzchni asfaltowej. Dostęp do 

drogi publicznej bezpośredni (droga kategorii wojewódzkiej). 
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Źródło: https://mapy.geoportal.gov.pl/ 



 

 

 

 

 

 

Kontakt:  

 

Wydział Zarządzania Nieruchomościami 

70-940 Szczecin, Al. Niepodległości 41/42  

Telefon:  91 440 13 47,  502 019 781 

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. 

http://www.nieruchomosci.poczta-polska.pl/
http://www.nieruchomosci.poczta-polska.pl/
http://www.nieruchomosci.poczta-polska.pl/

