


PODSTAWOWE INFORMACJE: 

Miejscowość:   Smogulec, gmina Gołańcz, powiat wągrowiecki,   
    województwo wielkopolskie 
 
 
Ulica, nr budynku:   Smogulec 12 
 
 
Powierzchnia lokalu:   Lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 49,60 m² usytuowany 
    na parterze budynku mieszkalnego wraz z pomieszczeniami  
    przynależnymi położonymi w budynku gospodarczym o  
    powierzchni 47,70 m². Udział w częściach wspólnych - 973/2182 
 
Działka ewidencyjna:   Działka ewidencyjna o numerze 99; identyfikator działki  
    302803_5,  Gołańcz; powierzchnia 0,1300 ha 
 
 
Księga wieczysta:   Księga wieczysta nr PO1B/00035813/6, prowadzona przez  Sąd 
    Rejonowy w Wągrowcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych 
 
 
Stan prawny gruntu:    Własność  
 
 
 
 
 



PODSTAWOWE INFORMACJE: 

 Działka nr 99 oznaczona w ewidencji gruntów symbolem R (grunty orne) oraz B (tereny 
mieszkaniowe). Kształt działki regularny, korzystny, bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Na 
terenie działki znajduje się budynek mieszkalny oraz budynek gospodarczy. Działka jest ogrodzona 
(ogrodzenie  z siatki w ramkach na podbudówce z betonu), posiada uzbrojenie w sieć infrastruktury 
technicznej, tj. sieć energetyczną, wodociągową i kanalizacyjną.  
 
Lokal użytkowy  znajduje się w budynku mieszkalnym parterowym. W budynku znajdują się dwa 
samodzielne lokale. Lokal użytkowy posiada jedno wejście od strony ulicy. Instalacje znajdujące się w 
lokalu: ogrzewanie piecowe (piece kaflowe),  instalacja elektryczna (odcięta). 
 
 W obowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego gminy Gołańcz (Uchwała 
Nr XXXIX/278/06 z dnia 30.03.2006)  część działki nr 99 (ok.1000 m²) oznaczona jest symbolem U – 
teren przeznaczony pod usługi. Pozostałe około 300 m² nie jest objęta planem zagospodarowania  
przestrzennego, a w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy 
Gołańcz (Uchwała XIX/191/20) teren oznaczony jest jako zabudowa zagrodowa.   
 
 Zgodnie z zaświadczeniem nr GN.6825.46a.2019.GN10  Starosty Wągrowieckiego z dnia 16 maja 
2019 roku prawo użytkowania wieczystego gruntu zostało przekształcone w prawo własności  gruntu. 
Ustalona została również roczna opłata przekształceniowa płatna na rzecz Skarbu Państwa.  
  
 Lokal użytkowy jest lokalem samodzielnym na podstawie zaświadczenia Starosty Wągrowieckiego z 
dnia 4 grudnia 2017 roku. 
 
 
 



 Smogulec to wieś w Polsce położona w  
województwie wielkopolskim, w powiecie 
wągrowieckim, w gminie  Gołańcz. Położona przy 
granicy województwa wielkopolskiego i kujawsko-
pomorskiego. 

 Jest to jedna z najstarszych miejscowości Pałuk, 
założona w XI wieku.  

 W gminie Gołańcz w ostatnim czasie powstała 
farma wiatrowa licząca 53 turbiny wiatrowe i 
mogąca zasilić w energię około 80 000 
gospodarstw domowych. 

 W najbliższym sąsiedztwie znajduje się zabudowa 
siedliskowa i tereny rolne. 

 Działka nr 99 znajduje się w niewielkiej odległości 
od drogi wojewódzkiej nr 194. 

 

 

POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI: 

Źródło:www.wikipedia.org 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_wielkopolskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_pilski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_pilski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szyd%C5%82owo_(gmina_w_wojew%C3%B3dztwie_wielkopolskim)


Źródło:www.google.pl/maps 

Źródło:www.wikipedia.org 

POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI: 

Położenie na mapie 

powiatu wągrowieckiego 



Położenie Nieruchomości : Geoportal Położenie Nieruchomości : e-mapa.net 

POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI: 



• Smogulec znajduje się między Bydgoszczą a Chodzieżą. 
• Odległość od siedziby gminy Gołańcz wynosi około 15 km, a    

od Bydgoszczy około 50 km.  
• Przez wieś przebiega droga wojewódzka nr 194.  

 

LOKALIZCJA I DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA: 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOKAL UŻYTKOWY – ZESTAWIENIE POWERZCHNI 
 Lokal użytkowy został oznaczony kolorem  czerwonym 

Oznaczenie  Pomieszczenie  Powierzchnia 

1  wiatrołap 7,40 m² 

2  sala obsługowa 16,30 m² 

3  biuro 23,80 m² 

4  pomieszczenie gospodarcze 2,10 m² 

SUMA 49,60 m² 



POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNE 

W BUDYNKU GOSPODARCZYM 

Oznaczenie  Pomieszczenie  Powierzchnia 

1  Pomieszczenie gospodarcze 30,70 m² 

2  Pomieszczenie gospodarcze 15,00 m² 

3  Ubikacja 1,00 m² 

4  Ubikacja 1,00 m² 

SUMA 47,70 m² 







 
 
 
 
 
 
  

Nieruchomości Poczty Polskiej S.A.   

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. 

Kontakt:  

 

Region Pionu Infrastruktury w Poznaniu Wydział 

Zarządzania Nieruchomościami  

ul. Głogowska 17, 60-943 Poznań, pokój 126  

tel. 502 016 055  

 

www.nieruchomosci.poczta-polska.pl  


