


PODSTAWOWE INFORMACJE: 

Miejscowość:   Stara Łubianka 
    gmina Szydłowo, powiat pilski, województwo wielkopolskie 
 
 
Ulica, nr budynku:   ul. Kościuszkowców 20 
 
 
Powierzchnia lokalu:   Lokal użytkowy nr 3 o powierzchni 38,80 m² usytuowany na  
    parterze budynku biurowego  (funkcja mieszkalno-biurowa).   
    Udział w częściach wspólnych wynosi 388/2274 
 
 
Działka ewidencyjna:   Działka ewidencyjna o numerze 95/2; identyfikator działki  
    301906_2.0068.95/2; powierzchnia 0,1899 ha 
 
 
Księga wieczysta:   Księga wieczysta nr PO1I/00015947/5, prowadzona przez  Sąd 
    Rejonowy w Pile, VI Wydział Ksiąg Wieczystych 
 
 
Stan prawny gruntu:    Użytkowanie wieczyste 
 
 
 
 
 



PODSTAWOWE INFORMACJE: 

 Działka nr 95/2 oznaczona w ewidencji gruntów symbolem Bi – inne tereny zabudowane w części 
0,1799 ha oraz symbolem W – grunty pod rowami w części 0,0100 ha. Kształt działki nieregularny, 
bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Na terenie działki znajduje się budynek biurowy (funkcja 
mieszkalno-biurowa), jednokondygnacyjny. Działka jest częściowo ogrodzona (ogrodzenie mieszane 
murowane i metalowe)., posiada uzbrojenie w sieć infrastruktury technicznej, tj. sieć energetyczną, 
wodociągową i kanalizacyjną. Lokal użytkowy posiada wejście od strony ulicy. 

 
 W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Szydłowo (Uchwała Nr XIX/5/2001 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 20.02.2001r.) działka o numerze 
geodezyjnym 95/2 położona jest w strefie oznaczonej jako „tereny zabudowane”. 

 
 Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Szydłowo  Nr XXVI/228/17 z dnia 23 sierpnia 2017 r. działka jest 
położona na obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 
9 października 2015 r. o rewitalizacji. Gmina Szydłowo nie podjęła uchwały o ustanowieniu Specjalnej 
Strefy Rewitalizacji oraz o ustanowieniu prawa pierwokupu nieruchomości położonych na obszarze 
zdegradowanym i rewitalizacji. 
  
 Budynek przy ul. Kościuszkowców 20 znajduje się w ewidencji zabytków, natomiast nie jest wpisany 
do rejestru zabytków oraz nie znajduje się na terenie układu urbanistycznego objętego ochroną. 
 
 
 



 Stara Łubianka  to wieś w Polsce położona w  
województwie wielkopolskim, w powiecie pilskim, 
w gminie Szydłowo.  

 Znajduje się przy drodze Piła – Wałcz (Droga 
krajowa nr 10), 1 km na zachód od linii kolejowej 
Piła Główna – Ustka (stacja kolejowa PKP Stara 
Łubianka), 12 km na północny zachód od Piły. 

  Odległość do siedziby gminy Szydłowo – 
Jaraczewa wynosi ok. 11 km. W miejscowości 
znajduje się przystanek komunikacji publicznej. 

 

POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI: 

Źródło:www.wikipedia.org 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wie%C5%9B
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/Szyd%C5%82owo_(gmina_w_wojew%C3%B3dztwie_wielkopolskim)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pi%C5%82a_(miasto)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wa%C5%82cz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Droga_krajowa_nr_10_(Polska)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Droga_krajowa_nr_10_(Polska)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Linia_kolejowa_nr_405
https://pl.wikipedia.org/wiki/Linia_kolejowa_nr_405
https://pl.wikipedia.org/wiki/Linia_kolejowa_nr_405
https://pl.wikipedia.org/wiki/Linia_kolejowa_nr_405
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stacja_kolejowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polskie_Koleje_Pa%C5%84stwowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stara_%C5%81ubianka_(stacja_kolejowa)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stara_%C5%81ubianka_(stacja_kolejowa)


Źródło:www.google.pl/maps 
Źródło:www.wikipedia.org 

POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI: 

Położenie na terenie 

powiatu pilskiego 



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

POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI: 



Nieruchomość położona jest w niewielkiej odległości od 
drogi krajowej nr 10.  Odległość do najbliższej stacji 
kolejowej Stara Łubianka to 1,4 km. 
W sąsiedztwie nieruchomości znajdują się budynki 
mieszkalne, sklepy spożywcze oraz apteka.  
 

LOKALIZCJA I DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA: 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOKAL UŻYTKOWY – ZESTAWIENIE POWERZCHNI 
 Lokal użytkowy został oznaczony kolorem  czerwonym 

Oznaczenie  Pomieszczenie  Powierzchnia 

14  korytarz 8,10 m² 

15  pomieszczenie gospodarcze 1,40 m² 

16  biuro 19,70 m² 

17  zaplecze gospodarcze 7,90 m² 

18  ubikacja 1,70 m² 

SUMA 38,80 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  


