
Chełst – działka nr 64/3
______________________________________________

Nieruchomość gruntowa na sprzedaż 



Miejscowość Chełst

Gmina/Powiat Drawsko/ czarnkowsko-trzcianecki

Powierzchnia gruntu Działka niezabudowana o powierzchni 5601 m²

Działka ewidencyjna Działka ewidencyjna o numerze 64/3 z obrębu Chełst Zachód 0002

Rodzaj użytków

RVI - grunty orne  - 0,4500 ha 

Bp - Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy - 0,1101 ha

Księga wieczysta
Księga wieczysta nr PO2T/00026154/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Trzciance,                       

VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Czarnkowie

Stan prawny gruntu Użytkowanie wieczyste

PODSTAWOWE INFORMACJE



PODSTAWOWE INFORMACJE

❑ Sprzedawana nieruchomość znajduje się w miejscowości Chełst, gminie Drawsko, powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, województwie 

wielkopolskim.

❑ Kształt działki regularny, foremny wielobok

❑Ukształtowanie terenu płaskie

❑Działka nr 64/3 jest niezabudowana, porośnięta roślinnością trawiastą, drzewami i krzewami, teren działki częściowo ogrodzony - od 

frontu ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych

❑Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, nie posiada natomiast urządzonego zjazdu.

❑ W przylegającej drodze znajduje się sieć wodociągowa i energetyczna, działka nie jest uzbrojona.

❑ Przez teren działki od strony drogi przebiega napowietrzna sieć energetyczna niskiego napięcia wraz posadowionym na działce słupem.

❑Na działce znajduje się drewniana szopa niezwiązana trwale z gruntem

PRZEZNACZENIE PLANISTYCZNE

Dla przedmiotowego terenu obowiązuje aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko zatwierdzony

Uchwałą nr XLV/279/2010 Rady Gminy Drawsko z dnia 20.05.2010r., zgodnie z którym działka przeznaczona jest w części pod zabudowę

zagrodową i zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – symbol planu RM/MN i w części pod usługi sportu – symbol planu US.

Działka położona jest w strefie ochronnej stanowisk archeologicznych.

Gmina Drawsko nie posiada gminnego programu rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 09.10.2015r. o rewitalizacji (Dz. U.

z 2015r. poz. 1777).



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI I DOSTĘNOŚĆ 

KOMUNIKACYJNA

❑ Wieś Chełst położona jest w północno-zachodniej części Gminy

Drawsko, w obrębie nr 0002 Chełst Zachód

❑Przez wieś przebiega droga wojewódzka nr 181 oraz wybiega droga

wojewódzka nr 133. Odległość miejscowości od siedziby gminy – wsi

Drawsko wynosi około 5 km. Chełst jest wsią znacznie oddaloną od

większych ośrodków miejskich: od Trzcianki ok. 50 km, od siedziby

powiatu - Czarnkowa ok. 47 km, od Gorzowa Wielkopolskiego ok. 62

km, od Chodzieży ok. 80 km, od Międzychodu ok. 36 km, od siedziby

województwa wielkopolskiego m. Poznań ponad 110 km.

❑Urzędy administracji państwowej i samorządowej znajdują się

w centrum miejscowości gminnej oraz w miejscowości powiatowej

w Czarnkowie.

❑Dostęp do komunikacji PKS średni (przystanek we wsi), natomiast

do PKP słaby (przystanek kolejowy w miejscowości Krzyż Wlkp.

oddalonej o ok. 12 km).

❑Dojazd do nieruchomości odbywa się z utwardzonej drogi asfaltowej

o małym natężeniu ruchu samochodowego.

❑ Bezpośrednie otoczenie nieruchomości stanowi wiejska zabudowa

mieszkaniowa jednorodzinna oraz zagrodowa, a także tereny o

przeznaczeniu rolniczym. W bliskim sąsiedztwie Gminne Przedszkole

Publiczne oraz Szkoła Podstawowa. We wsi znajduje się również sklep

spożywczy oraz kościół parafialny.
Położenie Chełstu w województwie wielkopolskim,

źródło: http://www.poznan.uw.gov.pl/sites/default/files/obrazki/mapa_powiaty.jpg



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

https://www.google.pl/maps/place/Che%C5%82st+75,+64-734+Che%C5%82st/@52.8234122,15.8791962,20093m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x4706b9dcd0575421:0x337f15273e4415f3!8m2!3d52.823409!4d15.949234


DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA



Kontakt:

Region Pionu Infrastruktury w Poznaniu

Wydział Zarządzania Nieruchomościami

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

tel.  61 886 56 21 

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.


