
Redło, gmina Połczyn - Zdrój 
Nieruchomość na sprzedaż



Miejscowość budynki Redło, województwo zachodniopomorskie

Gmina / Powiat Gmina Połczyn Zdrój / powiat świdwiński

Powierzchnia budynków Nieruchomość niezabudowana.

Działka ewidencyjna Działka ewidencyjna o numerze 118/2 z obrębu 0060 Redło o powierzchni  0,1005 ha

Księga wieczysta
Księga wieczysta nr KO2B/00030366/4  prowadzoną przez Sąd Rejonowy w 

Białogardzie VI Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Świdwinie

Stan prawny gruntu Użytkowanie wieczyste

PODSTAWOWE INFORMACJE



PODSTAWOWE INFORMACJE

→ Nieruchomość zlokalizowana jest w obrębie Nr 0060 Redło, w Gminie Połczyn – Zdrój, w powiecie świdwińskim, w 

województwie zachodniopomorskim; 

→ Powierzchnia nieruchomości niezabudowanej wynosi 0,1005 ha (0,0504 ha – łąki trwałe; 0,0501 ha – zurbanizowane tereny 

niezabudowane lub w trakcie zabudowy); 

→ Działka posiada kształt zbliżony do kwadratu, z sięgaczem łączącym centralną część działki z drogą publiczną; 

→ Konfiguracja terenu płaska ze skłonem w kierunku południowym, ku przepływającej wzdłuż południowej granicy działki rzece 

Grudzianka;

→ Działka niezabudowana, porośnięta trawnikiem przeciętnej jakości z nasadzeniami drzew, krzewów owocowych; 

→ Dostęp do działki z drogi publicznej – lokalnej asfaltowej, zjazd na teren działki nieurządzony; 

→ Działka nieuzbrojona, w zasięgu znajdują się następujące media: energia elektryczna, woda;



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

 Przedmiotowa nieruchomość gruntowa 

położona jest niedaleko centrum wsi Redło,

oddalonej od Połczyna Zdrój o około 10 km, 

od Świdwina około 13 km. Miejscowość 

Redło znajduje się w środkowo – wschodniej 

części powiatu świdwińskiego.

 Działka znajduje się w drugiej linii 

zabudowy od drogi wojewódzkiej numer 

152 relacji Płoty – Nowe Ludzicko 

Źródło: www.wikipedia.pl

http://www.wikipedia.pl/


POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowią: 

→Od zachodu – zabudowa siedliskowa wsi wraz z 

towarzyszącymi budynkami gospodarczymi; 

→Od wschodu  - tereny niezabudowane

→Od południa – działka graniczy z rzeka Grudzianką

→W dalszej odległości zlokalizowana jest stacja paliw.



Niezabudowana działka numer 118/2 o powierzchni 0,1005 

ha o użytkach gruntowych Bp (tereny zurbanizowane 

niezabudowane lub w trakcie zabudowy) - 0,0501 i ŁIII (łąki 

trwałe)  - 0,0504 ha. W studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Połczyn-

Zdrój, działka nr 118/2 w obrębie Redło, gmina Połczyn-

Zdrój przeznaczona jest w części pod „U – tereny zabudowy 

usługowej; funkcja towarzysząca lub uzupełniająca: tereny 

zabudowy mieszkaniowej, tereny zieleni urządzonej, w części 

pod „P  - tereny zabudowy produkcyjnej, składów i 

magazynów; funkcja towarzysząca lub uzupełniająca: tereny 

zabudowy usługowej, tereny infrastruktury technicznej”.

Działka została objęta wydana przez Burmistrza Połczyna-

Zdroju decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 

9/2019 z dnia 19.07.2019 roku, dotycząca przebudowy 

istniejącej linii napowietrznej nn 0,4 kV na linię kablową ze 

stacji sn/nn nr 10041 „Redło Cmentarz”.
Źródło: http://polczynzdroj.e-mapa.net/



Kontakt: 

Wydział Zarządzania Nieruchomościami

70-940 Szczecin, Al. Niepodległości 41/42 

Telefon:  91 440 13 47,  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.

http://www.nieruchomosci.poczta-polska.pl/

