Nowogródek Pomorski, powiat myśliborski
Nieruchomość na sprzedaż

PODSTAWOWE INFORMACJE
Miejscowość budynki

Nowogródek Pomorski, województwo zachodniopomorskie

Gmina / Powiat

Gmina Nowogródek Pomorski / powiat myśliborski

Powierzchnia budynków

Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 223
m kw., budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 48 m mk. oraz budynkiem
stodoły o powierzchni zabudowy 75 m kw.

Działka ewidencyjna

Działka ewidencyjna o numerze 168/2 z obrębu nr 0004 Nowogródek Pomorski
o powierzchni 0,1551 ha.

Księga wieczysta

Księga wieczysta nr SZ1M/00024220/9, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Myśliborzu
V Wydział Ksiąg Wieczystych

Stan prawny gruntu

własność

PODSTAWOWE INFORMACJE
Nieruchomość zlokalizowana jest w obrębie nr 0004 Nowogródek Pomorski, w gminie Nowogródek Pomorski , w powiecie
myśliborskim, w województwie zachodniopomorskim.
Działka posiada regularny kształt
Teren nieruchomości ogrodzony. Ogrodzenie stanowi siatka stalowa pleciona rozpięta na słupkach stalowych częściowo utwierdzona
w podmurówce, częściowo w gruncie (słupki obetonowane). Nieruchomość na odcinku ścian podłużnych budynków wzdłuż
ul. Pocztowej nieogrodzona.
Wjazd i wejście na nieruchomość usytuowane od strony wschodniej - ul. Pocztowej oraz od strony północnej - ul. Ogrodowej.
 Dostęp do drogi publicznej bezpośredni.
 Nieruchomość posiada dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej tj. energii elektrycznej, wod. - kan.

e
POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI


Nieruchomość położona w południowej części
województwa zachodniopomorskiego,
w powiecie myśliborskim, w gminie
Nowogródek Pomorski, leżącej na Równinie
Gorzowskiej i Pojezierzu Myśliborskim.
Gmina jest podzielona na rolniczą część
środkową oraz leśną północną i południowowschodnią, w której znajduje się fragment
Puszczy Gorzowskiej. Tereny gminy
urozmaicone są dolinami rzek, jeziorami i
lasami Barlinecko-Gorzowskiego Parku
Krajobrazowego.

Nowogródek Pomorski

Źródło: www.wikipedia.pl

 Nieruchomość dobrze skomunikowana
z innymi miejscowościami regionu.
Skomunikowanie obszaru gminy z regionem
zapewnia biegnąca w układzie południkowym
droga krajowa S3 oraz siatka dróg powiatowych.
Odległość z Nowogródka Pomorskiego do stolicy
powiatu Myśliborza 14 km..

Źródło: www.maps.google.pl

POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI
Otoczenie stanowi zabudowa siedliskowa wsi,
tereny niezabudowane, kościół, tereny rolne
oraz zadrzewione. Lokalizację ogólną określa
się jako korzystną.
Gmina o charakterze rolniczym (grunty rolne
zajmujące 43% powierzchni gminy) leży na
granicy Pojezierza Myśliborskiego (część
północna) i Równiny Gorzowskiej (część
południowa), charakteryzując się wysokim
wskaźnikiem lesistości (46%).

żródło http://e-mapa.net

LOKALIZACJA I DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA

 Układ sieci komunikacyjnej oparto na trzech
ulicach o przebiegu wsch. – zach. oraz czterech
ulicach o kierunku pn.-pd. Cały układ zbliżony
jest do prostokąta. Zabudowa rozmieszczona
wzdłuż ulic nie ma charakteru zwartego, ale
typowo wiejski.
 Dojazd drogą utwardzoną o nawierzchni
asfaltowej. Dostęp do drogi publicznej
bezpośredni (ul. Pocztowa, ul. Ogrodowa).

żródło http://e-mapa.net

ZABUDOWA





Na działce 168/2 posadowiony jest budynek nr 1 mieszkalny,,
budynek nr 3 gospodarczy i budynek nr 4 stodoła.
Na terenie na którym zlokalizowana jest przedmiotowa
nieruchomość
nie
obowiązuje
miejscowy
plan
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z uchwałą nr
XXVIII/168/14 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 24
stycznia 2014 r. w sprawie studium uwarunkowań i
kierunków przedmiotowa nieruchomość znajduje się na
obszarze uzupełnień zabudowy wsi o charakterze
wielofunkcyjnym w strefie ochrony układów przestrzennych
wsi w tym pierwotnego układu miejskiego sieci drożnej,
kościoła z terenem działki przykościelnej, cmentarza.
Dla terenu przedmiotowej nieruchomości wydane
zostały
warunki zabudowy w ramach decyzji o warunkach zabudowy nr
2/2002 z dnia 18 kwietnia 2002 r. dla inwestycji polegającej na
budowie kotłowni opalanej olejem opałowym w budynku urzędu
pocztowego w Nowogródku Pomorskim, ul. Pocztowa 1, na
działce nr 168 z obrębu Nowogródek Pomorski. Ponadto teren
nieruchomości objęty został decyzją o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego nr 8/08/09 z dnia 9 września 2009 r. dla
przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjno - tłocznej.

Budynek

Źródło: Geoportal

Oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów
Numer
działki
ewid.

Położenie
gruntów

Symbol
użytku

168/2

Pocztowa

B

Opis użytku

Powierzchnia [ha]

użytku
Tereny
mieszkaniowe

działki
ewid.

0,1551

Numer księgi
wieczystej

SZ1M/00024220/9

Oznaczenie nieruchomości w kartotece budynków
Nr dz.

Nr ewid.
bud._BUD

Identyfikator
budynku

Adres lub
położenie
budynku

Funkcja
budynku

Pow.
zabudowy
budynku
[m2]

Liczba
kondygnacji
nad/
podziemnych

Materiał

1_BUD

321005_2.0004.
168.1_BUD

Pocztowa 1

budynki
mieszkalne

223

2/

mur

3_BUD

321005_2.0004.
168.3_BUD

-----

pozostałe
budynki
niemieszkalne

75

1/

mur

4_BUD

321005_2.0004.
168.4_BUD

-----

pozostałe
budynki
niemieszkalne

48

1/

mur

168/2

Kontakt:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
70-940 Szczecin, Al. Niepodległości 41/42
Telefon: 91 440 14 64
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.

