PODSTAWOWE INFORMACJE

Miejscowość

Skórka

Gmina/Powiat

Krajenka / złotowski

Powierzchnia gruntu

Działka niezabudowana o powierzchni 901 m²

Działka ewidencyjna

Działka ewidencyjna o numerze 116/3 z obrębu Skórka

Rodzaj użytków

RV – Grunty orne, pow. 0,0901ha

Księga wieczysta

Księga wieczysta nr PO1Z/00030020/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Złotowie
IV Wydział Ksiąg Wieczystych

Stan prawny gruntu

Własność

PODSTAWOWE INFORMACJE
 Sprzedawana nieruchomość znajduje się w miejscowości Skórka przy ul. Pocztowej, gminie Krajenka, powiecie złotowskim,
województwie wielkopolskim.






Kształt działki regularny, trapezowy
Ukształtowanie terenu płaskie
Działka nr 116/3 jest niezabudowana, porośnięta roślinnością trawiastą i krzewami, teren działki częściowo ogrodzony
Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – dojazd drogą asfaltową
Działka nie posiada przyłączy, dostęp do sieci uzbrojenia terenu w drodze: wodociągowa, energetyczna, kanalizacji sanitarnej,
teletechniczna
 Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkalna jednorodzinna, produkcyjna i teren zielony. Położenie dobre (blisko głównych
dróg – ul. Pilska i Piły).

PRZEZNACZENIE PLANISTYCZNE
 dla obszaru działki o numerze ewidencyjnym 116/3 położonej w obrębie geodezyjnym nr 0077 - Skórka, gmina Krajenka, nie został
opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Krajenka uchwalone uchwałą Nr XXXVI/214/09
Rady Miejskiej w Krajence z dnia 27 listopada 2009 r. przewiduje sposób zagospodarowania działki. nr 116/3 jako użytki rolne w
granicach terenów, które mogą być przeznaczone pod zabudowę,
 nieruchomość:
nie jest objęta miejscowym planem rewitalizacji, o którym mowa w art. 37f ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym
nie jest położona na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa w ustawie z dnia 09 października 2015 roku o
rewitalizacji
nie jest przeznaczona do zalesienia określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, którym mowa w art. 37a, ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o
lasach
 przedmiotowa działka nie jest objęta decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI I DOSTĘNOŚĆ
KOMUNIKACYJNA

SKÓRKA

 Skórka to największa wieś w gminie Krajenka położonej w
województwie wielkopolskim, powiecie złotowskim
 Położona w połowie drogi między Piłą a Krajenką przy drodze
wojewódzkiej, a także na trasie kolejowej Piła - Złotów
 Urzędy administracji państwowej i samorządowej znajdują się
w miejscowości Krajenka będącej siedzibą gminy oddalonej o 12
km oraz w miejscowości powiatowej tj. Złotowa oddalonej o
21 km,
 W Skórce znajduje się stacja kolejowa dzięki której wieś ma
bezpośrednie
połączenie
z
miastami
województwa
wielkopolskiego i pomorskiego w kierunkach wschód-zachód.
Strzałkowo też posiada bezpośrednie połączenia PKS do
następujących miast: Piła i Złotów
 Dojazd do nieruchomości odbywa się z drogi wojewódzkiej nr 188
 W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się budynki mieszkalne
oraz siedziba firmy transportowej
 Przez wieś przepływa rzeka Głomia, a atrakcyjność wsi podnosi
bliskość urokliwego jeziora Wapieńskiego.

Położenie Skórki w województwie wielkopolskim,
źródło: http://www.poznan.uw.gov.pl/sites/default/files/obrazki/mapa_powiaty.jpg

POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

Kontakt:
Region Pionu Infrastruktury w Poznaniu
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
ul. Głogowska 17, 60-943 Poznań, pokój 126
tel. 61 869 74 16
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.

