PODSTAWOWE INFORMACJE

Miejscowość

Piła, ul. Wawelska

Gmina/Powiat

Piła / pilski

Powierzchnia gruntu

Działki niezabudowane o powierzchni:
• działka nr 54/14 – 0.9082 ha
• działka nr 54/15 – 0.8726 ha
• działka nr 54/36 – 1.7177 ha
• działka nr 54/45 – 1.0567 ha
• Udział 4277/10000 w działce nr 54/40 – 0.5712 ha

Działka ewidencyjna

Działki o numerze ewidencyjnym 54/14, 54/15, 54/36, 54/45
Udział 4277/10000 w działce 54/40

Rodzaj użytków

Działki o numerze ewidencyjnym 54/14, 54/15, 54/36, 54/45 - ŁIV – Łąki trwałe,
Udział 4277/10000 w działce 54/40 – dr – drogi,

Księga wieczysta

Działki o numerze ewidencyjnym 54/14, 54/15, 54/36, 54/45, Księga wieczysta nr
PO1I/00017846/1 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Słupcy IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Udział 4277/10000 w działce 54/40, Księga Wieczysta nr PO1I/00028793/4 prowadzona przez
Sąd Rejonowy w Słupcy IV Wydział Ksiąg Wieczystych

Stan prawny gruntu

Własność

PODSTAWOWE INFORMACJE
 Sprzedawana nieruchomość położona jest w mieście Piła między ul. Wawelską a ul. Strefową.
 W sąsiedztwie znajdują się grunty przeznaczone pod obiekty produkcyjne i magazynowe, w większości zabudowane.
 W pobliżu (ok. 400 m) wjazd na drogę krajową S11.
 Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną: pełne (en. elektr., wodociąg, kanalizacja, gaz).
 Przedmiotowy kompleks posiada dostęp do dróg publicznych (w części przez drogę wewnętrzną)
 Działka nr 54/14 o pow. 0,9082 ha od strony południowej przylega do ul. Strefowej (utwardzonej asfaltem) z usytuowaną wzdłuż niej
ścieżką pieszo-rowerową. Od strony zachodniej przylega do terenu po byłej bocznicy kolejowej. Teren działki płaski, niezabudowany,

nieogrodzony, porośnięty trawą. Wzdłuż północnej granicy przebiega rów melioracyjny. Działka nr 54/14 od strony wschodniej graniczy z
działką nr 54/15.
 Działka nr 54/15 o pow. 0,8726 ha od strony południowej przylega do ul. Strefowej (utwardzonej asfaltem) z usytuowaną wzdłuż jej
ścieżką pieszo-rowerową, Od strony wschodniej przylega do części nieutwardzonej drogi wewnętrznej (dz. nr 54/40). Teren działki płaski,
niezabudowany, nieogrodzony, porośnięty trawą i w części samosiejkami drzew i krzaków liściastych. Wzdłuż północnej granicy przebiega
rów melioracyjny. Działka będzie sprzedawana z wraz przypadającym jej udziałem w działce drogowej nr 54/40.

 Działka nr 54/36 o pow. 1,7177 ha od strony północnej przylega do ul. Wawelskiej (utwardzonej asfaltem) z usytuowaną wzdłuż jej
ścieżką pieszo-rowerową, Od strony zachodniej przylega do terenu po byłej bocznicy kolejowej. Od strony wschodniej przylega do części
drogi wewnętrznej (dz. nr 54/40) utwardzonej kostką brukową. Teren działki płaski, niezabudowany, nieogrodzony, porośnięty trawą.
Wzdłuż północnej granicy przebiega rów melioracyjny. Przez teren działki przebiega linia energetyczna SN. Działka będzie sprzedawana z
wraz przypadającym jej udziałem w działce drogowej nr 54/40.
 Działka nr 54/45 o pow. 1,0567 ha od strony południowej i wschodniej przylega do ul. Strefowej (utwardzonej asfaltem) z usytuowaną
wzdłuż jej ścieżką pieszo-rowerową, Od strony zachodniej przylega do części nieutwardzonej drogi wewnętrznej (dz. nr 54/40). Teren
działki płaski, niezabudowany, nieogrodzony, porośnięty trawą i chwastami. Wzdłuż północnej granicy przebiega rów melioracyjny. Działka
będzie sprzedawana z wraz przypadającym jej udziałem w działce drogowej nr 54/40.
 Działka nr 54/40 o pow. 0,5712 ha stanowi drogę wewnętrzną przebiegającą od ul. Wawelskiej do ul. Strefowej. Jej część (przyległa do

dz. nr 54/36) utwardzona jest kostką betonowa, pozostała część – nieutwardzona, gruntowa (przecina ją rów melioracyjny). Przez teren
działki przebiega sieć kanalizacji deszczowej (znajdują się także studzienki kanalizacyjne). Działka objęta jest umową dzierżawy z dnia
27.04.2017 roku, pod rurociąg gazowy zlokalizowany w jej południowej części.

PRZEZNACZENIE PLANISTYCZNE
Tereny, na których położona jest nieruchomość są objęte obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta
Piły w rejonie ulic: Fabrycznej, Węglowej, Wawelskiej i Strefowej, zatwierdzonym uchwałą nr XXIII/243/20 Rady Miasta Piły z dnia 17
kwietnia 2020 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego poz. 4113 z dnia 12 maja 2020 r.
Zgodnie z w/w miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wyceniane działki znajdują się na terenach o następującym

przeznaczeniu:
- działki nr 54/14, 54/15, 54/36 – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej – oznaczenie na
rysunku – P/U6
- działka nr 54/40 – tereny dróg wewnętrznych – oznaczenie na rysunku – KDW8
-działka nr 54/45 – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej – oznaczenie na rysunku – P/U7
Zgodnie z uchwałą nr XXVIII/428/16 Rady Miasta Piły, działki nr 54/14, 54/15, 54/36, 54/40 i 54/45 (obręb 28) nie są położone na obszarze
zdegenerowanym, są położone na obszarze rewitalizacji. Ustanowione na rzecz Gminy Piła prawo pierwokupu nieruchomości położonych
na obszarze rewitalizacji straciło moc.

INFORMACJA DOTYCZĄCA USTAWY O KSZTAŁTOWANIU USTROJU ROLNEGO
Zgodnie z art. 2 pkt 1 ww. ustawy pod pojęciem „nieruchomości rolnej” – należy rozumieć nieruchomość rolną w rozumieniu Kodeksu

cywilnego, z wyłączeniem nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego w całości
na cele inne niż rolne. W związku z powyższym przedmiotowe działki z chwilą uchwalenia na ich terenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ze wspomnianym wyżej przeznaczeniem przestały być objęte niniejszą ustawą.

POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI I DOSTĘNOŚĆ
KOMUNIKACYJNA
 Miasto Piła położone jest w północno-zachodniej Polsce, w
województwie wielkopolskim, jest siedzibą powiatu pilskiego.
 Położone na pograniczu Pojezierza Wałeckiego i Pojezierza
Krajeńskiego, nad Gwdą, około 11 km powyżej jej ujścia do Noteci.
 Miasto jest znaczącym w skali kraju skrzyżowaniem szlaków
komunikacyjnych. Tu przecinają się drogi kołowe i kolejowe,
prowadzące z Wybrzeża na południe, do Poznania, Gorzowa i dalej do
Niemiec oraz ze Szczecina i Świnoujścia do Bydgoszczy, Torunia i
Warszawy.
 Położenie na skrzyżowaniu dróg krajowych 10 i 11, węzeł kolejowy,
lotnisko oddalone od centrum 2 km, świetnie rozwiązana
infrastruktura drogowa sprawiają, iż komunikacja staje się prosta.
 Subregion Pilski to 400 tys. mieszkańców i 34 tys. podmiotów
gospodarczych. Piła jest centrum akademickim Północnej
Wielkopolski. 3 uczelnie wyższe gwarantują wyspecjalizowaną kadrę
pracowniczą. Zaletą pilskich uczelni jest także możliwość dostosowania
tworzonych kierunków do potrzeb rynku pracy. Piła to Lider
atrakcyjności inwestycyjnej (ranking Forbes 2007, 2008). Zajęła 16
pozycję w kraju w ogólnopolskim rankingu „Samorząd
Zrównoważonego Rozwoju” pod egidą fundacji Godła Promocyjnego
TERAZ POLSKA. Piła posiada bogata ofertę nieruchomości
przeznaczonych pod inwestycje. Władze w trosce o rozwój miasta
powołały do życia Podstrefę Pomorskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej.

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

POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI
KOMUNIKACYJNA

I

DOSTĘNOŚĆ

 Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży położona jest w
mieście Piła między ul. Wawelską a ul. Strefową.
 W sąsiedztwie znajdują się grunty przeznaczone pod obiekty
produkcyjne i magazynowe, w większości zabudowane.
 W pobliżu (ok. 400 m) wjazd na drogę krajową S11.
 Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną: pełne (en. elektr.,
wodociąg, kanalizacja, gaz).
 Przedmiotowy kompleks posiada dostęp do dróg publicznych (w
części przez drogę wewnętrzną)

POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

Działki nr
54/14
54/15
54/36
54/45

Działka nr
54/40

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

Widok na działkę nr 54/14.

Widok na działkę nr 54/15

Widok na działkę nr 54/36.

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

Widok na działkę nr 54/45.

Widok na działkę nr 54/36.

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.

