
Łoźnica dz.73/5, gmina Przybiernów
Nieruchomość na sprzedaż



Miejscowość budynki Łoźnica, województwo zachodniopomorskie

Gmina / Powiat Gmina Przybiernów / powiat goleniowski

Powierzchnia budynków Nieruchomość niezabudowana.

Działka ewidencyjna
Działka ewidencyjna o numerze 73/5 z obrębu 0021 Łoźnica o powierzchni 0,1097 ha

Księga wieczysta

Stan prawny gruntu Użytkowanie wieczyste

PODSTAWOWE INFORMACJE

Przedmiotowa działka wpisana jest w księdze wieczystej numer SZ1O/00058782/5, 

prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Goleniowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych



PODSTAWOWE INFORMACJE

Q Nieruchomość zlokalizowana jest w obrębie 0021 Łoźnica, w gminie Przybiernów, w powiecie goleniowskim, w 

województwie zachodniopomorskim;

Q kształt działki nieregularny, o kształcie litery L, z wydłużonym pasem o szerokości ok. 10 m i długości 35 m;

Q dostęp do działki z asfaltowej drogi gminnej działka 191;

Q działka nie posiada urządzonego wjazdu;

Q ogrodzenie od strony północnej działki nie przebiega zgodnie z granicami geodezyjnymi, obejmuje działkę o 

numerze 73/2;

Q działka jest nieuzbrojona. Dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej (instalacji wodnej, elektrycznej) –

możliwy do podłączenia (media w zasięgu);

Q działka nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;

Q zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Przybiernów, przyjętym 

Uchwałą Nr XXX/225/02 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 27 marca 2002 roku, przedmiotowa działka znajduje 

się w strefie mieszkalno-usługowej, na terenie ogrodów oraz w strefie rolnictwa średnio intensywnego.



e

POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

Źródło: www.wikipedia.pl

Miejscowość Łoźnica położona jest 15 km na południe od Przybiernowa, 

20 km na północ od Goleniowa i 50 km od Szczecina. Przez miejscowość 

przechodzi linia kolejowa numer 410 łącząca Szczecin Dąbie ze 

Świnoujściem (część międzynarodowej linii E59) z przystankiem 

Łożnica, na którym zatrzymują się pociągi osobowe. W miejscowości 

przeważa stara, zabudowa zagrodowa. Znajduje się tutaj zabytkowy pałac 

z XVIII wieku (obecnie w stanie ruiny) wraz ze zdziczałym 

przypałacowym parkiem. Na północ od wsi przepływa rzeka Gowienica. 

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży zlokalizowana jest w 

centralnej części miejscowości, w pobliżu skrzyżowania dróg lokalnych 

w kierunku wsi Babigoszcz, Niewiadowo i Moracz. Bezpośrednie 

sąsiedztwo stanowi zabudowa wiejska, wielorodzinna i grunty 

użytkowane rolniczo. W odległości 5 km w kierunku zachodnim znajduje 

się węzeł komunikacyjny z drogą ekspresową numer 3. 

http://www.wikipedia.pl/


OPIS NIERUCHOMOŚCI

Przedmiotowa nieruchomość, zlokalizowana jest bezpośrednio 

przy głównej ulicy wsi, w obszarze zabudowy mieszkaniowej. 

Granice terenu działki stanowią nieruchomości gruntowe 

zabudowane budynkami mieszkalnymi z zabudową gospodarczą. 

Teren działki ogrodzony z trzech stron. Od strony frontowej 

(zachodniej) ogrodzenie wykonane z kątowników oraz 

płaskowników stalowych z wypełnieniem siatką ślimakową, 

usadowionych na podmurówce betonowej, z pozostałych stron 

nieruchomość ogrodzona siatką stalową (h = 1,7 m) zamocowaną 

na zespolonych ceownikach stalowych. Należy zwrócić uwagę na 

fakt, iż ogrodzenie od strony północnej nie przebiega zgodnie z 

granicą między działka 73/5, a 73/2 - znajduje się na 

nieruchomości sąsiedniej. Nieruchomość nie posiada urządzonej 

bramy wjazdowej na teren posesji. Teren działki 

niezagospodarowany, porośnięty trawą, chwastami ruderalnymi, 

w części zakrzaczona, drzewostan – nalot bez sortymentów 

użytkowych. Sąsiedztwo nieruchomości stanowi zwarta zabudowa 

mieszkaniowa – jest to sąsiedztwo nieuciążliwe. 

zcpwz.e-mapa.net



ZDJĘCIA NIERUCHOMOŚCI 



Kontakt: 

Wydział Zarządzania Nieruchomościami

70-940 Szczecin, Al. Niepodległości 41/42 

Telefon:  91 440 13 47,  502 019 781

http://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.


