
Rewal, ul. gen. Władysława Sikorskiego 5 

Lokal użytkowy nr 1
Nieruchomość na sprzedaż 

_____________________________________________ 



Miejscowość Rewal 

Ulica, nr budynku Generała Władysława Sikorskiego 5 

Powierzchnia użytkowa 

lokalu

Lokal użytkowy nr 1 o powierzchni użytkowej 64,85 m2 usytuowany na parterze

dwulokalowego, budynku użytkowo - mieszkalnego, do lokalu przynależą trzy pomieszczenia

gospodarcze usytuowane w budynku gospodarczym o powierzchni użytkowej 23,00 m2, udział

związany z lokalem wynosi 0,480. Powierzchnie wspólne dla przyszłych właścicieli lokali

w budynku stanowić będzie klatka schodowa o powierzchni 9,72 m2 oraz użytkowa część

poddasza o powierzchni 55,66 m2.

Działka ewidencyjna Działka ewidencyjna o numerze 389/2 z obrębu 0004, Rewal-1 o powierzchni 0,0657 m kw. 

Księga wieczysta
Księga wieczysta nr SZ1G/00011713/2, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Gryficach  

V Wydział Ksiąg Wieczystych. 

Stan prawny gruntu Współużytkowanie wieczyste w udziale 0,480

PODSTAWOWE INFORMACJE



PODSTAWOWE INFORMACJE

 lokal użytkowy nr 1 usytuowany jest na parterze, w dwulokalowym, dwukondygnacyjnym budynku użytkowo-mieszkalnym

 Działka numer 389/2 o powierzchni 0,0657 ha zabudowana jest wolnostojącym budynkiem mieszkalno-użytkowym oraz budynkiem

gospodarczym.

 Teren działki płaski, kształt regularny, zbliżony do prostokąta; działka ogrodzona. Działka uzbrojona w energię elektryczną, instalację

wodociągową, instalację kanalizacyjną. Dojazd bezpośredni ulicą Sikorskiego.

 Nieruchomość nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 Zgodnie z Zaświadczeniem  wydanym przez Wójta Gminy Rewal, działka o numerze geodezyjnym 389/2 w obrębie Rewal-1, gmina 

Rewal położona jest na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami w Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy w Rewalu Nr IV/33/02 

z dnia 30 grudnia 2002 r., zmienionym uchwałą Nr LVI/389/2010 Rady Gminy Rewal z dnia 26 marca 2010 r. przedmiotowa działka 

znajduje się w strefie turystyczno-osiedleńczej.

 Lokal użytkowy przewidziany do sprzedaży jest wynajmowany. Umowa najmu zawarta jest na czas określony; 

 Trzy pomieszczenia będące pomieszczeniami przynależnymi do lokalu użytkowego usytuowane  w budynku gospodarczym stanowią 

przedmiot najmu. Umowa zawarta jest na  czas nieokreślony;

 Na działce posadowione są schody do piwnicy sąsiadującego budynku przy ul. gen. Władysława Sikorskiego nr 3 (budynek placówki

pocztowej), które wraz z drogą dojścia oraz powierzchnią gruntu zajmowaną przez klimatyzator (zamontowany na ścianie budynku nr 3) 

objęte zostaną służebnością gruntową. 



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

 Nieruchomość budynkowa leży w reprezentacyjnej, nadmorskiej części 

Rewala, w odległości ok. 120 m od linii brzegowej, bezpośrednio przy 

głównej promenadzie oraz oddanym do użytku w 2009 r. tarasie 

widokowym. 

 Najbliższe sąsiedztwo wyznaczają pierzeje budynków pensjonatowo –

mieszkalnych z lokalami użytkowymi (głównie branży gastronomicznej) 

ulokowanymi na parterach. Głównymi ciągami komunikacyjnymi tej 

części miasta są ulice: Sikorskiego, Saperska, Westerplatte i Warszawska, 

częściowo wyłączone dla ruchu kołowego. 

 W odległości niespełna pół kilometra w kierunku południowym znajduje 

się węzeł z drogą wojewódzką nr 102, łączącą najważniejsze 

miejscowości w pasie nadmorskim tej części wybrzeża. Dostępność 

komunikacyjna do instytucji publicznych oraz miejsc usługowo –

handlowych bardzo dobra – większość obiektów znajduje się w bliskim 

zasięgu. 

Źródło: wikipedia.pl



Lokalizacja przedmiotowej nieruchomości (źródło: zcpwz.e-mapa.net)

POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI



LOKAL UŻYTKOWY NR 1 - ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ



RZUT LOKALU UŻYTKOWEGO NR 1



RZUT BUDYNKU GOSPODARCZEGO I POMIESZCZEŃ PRZYNALEŻNYCH DO LOKALU 
NR 1 



ZDJĘCIA BUDYNKU W REWALU PRZY UL. GEN.W.SIKORSKIEGO 5



Kontakt: Wydział Zarządzania Nieruchomościami

Telefon: + 91 440 13 47 lub 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.


