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Miejscowość  Wierzbięcin 

Ulica, nr budynku Wierzbięcin Nr 9 

Powierzchnia użytkowa  

lokalu 

Lokal użytkowy nr Lokal użytkowy nr 1 usytuowany jest na parterze i posiada powierzchnię 

użytkową 38,32 m2. Dostęp do lokalu odbywa się odrębnym wejściem od strony frontowej budynku, 

poprzez parterową przybudówkę. Lokal składa się z dwóch pomieszczeń użytkowych, wc i 

wiatrołapu.  

Do lokalu przynależą pomieszczenia znajdujące się w podpiwniczeniu budynku oraz w budynku 

gospodarczym (na działce nr 54/2):  

- pomieszczenie gospodarcze nr 1 w piwnicy o pow. użytkowej 7,51 m2 na działce nr 56;  

- pomieszczenie gospodarcze nr 2 w piwnicy o pow. użytkowej 3,51 m2 na działce nr 56;  

- pomieszczenie gospodarcze nr 3 w budynku gospodarczym (nr ewid. 155) o pow. użytkowej 

11,20m2 na działce nr 54/2;  

- pomieszczenie gospodarcze nr 4 w budynku gospodarczym (nr ewid. 155) o pow. użytkowej 

78,38m2 na działce nr 54/2. 

Powierzchnia lokalu użytkowego z pomieszczeniami przynależnymi wynosi 138,92 m2.  

 

Działka ewidencyjna 
działka gruntu oznaczona w ewidencji gruntów nr 54/2 o powierzchni 0,0163 ha oraz działka 56 o 

powierzchni 0,0212 ha. 

Księga wieczysta 
Dla przedmiotowej nieruchomości urządzana została księga wieczysta KW numer 

SZ1O/00020107/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Goleniowie , V  Wydział Ksiąg Wieczystych 

z siedzibą w Goleniowie. 

Stan prawny 
Udział we współwłasności w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego 

działki gruntu wynosi 0,704.  

PODSTAWOWE INFORMACJE 



PODSTAWOWE INFORMACJE 

 

•Na działce nr 56 znajduje się budynek mieszkalno – biurowy, natomiast na działce nr 54/2 znajduje się budynek gospodarczy. Działka nr 56/2 

ogrodzona siatką stalową plecioną w ramach z kształtowników stalowych (ceowników) o wysokości 1,2 m opartych na słupkach stalowych 

utwierdzonych w podmurówce betonowej. Jedna furtka wejściowa od strony ulicy oraz druga od strony wschodniej. 

•Kształt działki w miarę regularny, trapezowy; 

•Nieruchomość posiada pełny dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej tj. energii elektrycznej, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej sieciowej 

•  Przez teren nieruchomości przebiegają elementy infrastruktury technicznej, należące do Orange Polska, na które składają się:  

- kanalizacja kablowa 2-otw o długości 12 m (szer. 0,22 m).  

-studnia SKR2 (1,6 x 1,0 m).  

 

•Teren działki nr 56 jaki zajmuje Służebność OPL wynosi 19,23 m2 

 

•Działki 56 i 54/2 w m. Wierzbięcin nie są objęte aktualnym Planem zagospodarowania przestrzennego. 

 

• W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Nowogard    

teren działki nr 56 w obrębie Wierzbięcin, gmina Nowogard oznaczona jest w studium symbolem graficznym :    

- istniejący obszar zabudowy usługowej,  

- teren działki w granicach zabudowy wielofunkcyjnej z przewagą funkcji mieszkaniowej,  

teren działki nr 54/2   w obrębie Wierzbięcin, gmina Nowogard oznaczona jest w studium symbolem graficznym :  

- istniejący obszar zabudowy mieszkaniowej  z dopuszczalnymi funkcjami uzupełniającymi (usługi, rekreacja, komunikacja wew, itp.)  

- teren działki w granicach zabudowy wielofunkcyjnej z przewagą funkcji mieszkaniowej lokal.  

 

 



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI 
 
 Wierzbięcin miejscowość położona w  gminie Nowogard, na terenie 

powiatu goleniowskiego, w województwie zachodniopomorskim. 

  

 Gmina Nowogard położona jest  w powiecie goleniowskim, w 

środkowo – zachodniej części województwa 

zachodniopomorskiego i graniczy: od północy z gminą Golczewo, 

od zachodu z gminami Przybiernów i Osina, od południa z gminami 

Maszewo i Dobra Nowogardzka oraz od wschodu z gminami 

Radowo Małe, Resko i Płoty. 

 

 Przez teren gminy z południowego zachodu na północny – wschód 

przebiega droga ekspresowa  numer 6, łącząca aglomerację  

szczecińską oraz gdańską, z obwodnicą Nowogardu . Układ 

drogowy gminy dobrze  uzupełniają drogi wojewódzkie: 106 

(Stargard- Nowogard- Kamień Pomorski), 144 (Nowogard –

Chociwel ), 147  ( Nowogard-Łobez).  

Źródło: wikipedia.pl 



LOKAL UŻYTKOWY NR 1 - ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ 

Powierzchnia 

Pow. użytkowa  wynosi łacznie38,32m2 : 

Pomieszczenie usługowe 19,11 m2 

Pomieszczenie usługowe 14,73 m2 

Wc 1,02 m2 

Wiatrołap 3,46 m2 

 

Pomieszczenia przynależne o pow. użytkowej 100,6 m2: 

 2 pomieszczenia w piwnicy (7,51 m2 i 3,51 m2) 

 2 pomieszczenia w budynku  (78,38 m2 i 11,20 m2) 

Powierzchnia użytkowa lokalu użytkowego nr 1 wraz z pom.  przynależnymi wynosi 138,92 m2 

Udział 

704/1000 w częściach wspólnych budynków, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali 

i prawie użytkowania wieczystego działek 56 oraz 54/2; 



 

RZUT LOKALU UŻYTKOWEGO NR 1 



 
 
 
 
RZUT BUDYNKU GOSPODARCZEGO I POMIESZCZEŃ PRZYNALEŻNYCH DO LOKALU 
NR 1 _piwnica 

 
 



RZUT BUDYNKU GOSPODARCZEGO I POMIESZCZEŃ PRZYNALEŻNYCH DO LOKALU 
NR 1 _pom. przynależne w budynku gospodarczym 

 



Służebność 
         W gruncie działki nr 56 znajduje się infrastruktura teletechniczna  Orange Polska S.A.  Poczta Polska S.A. ustanowi  

ograniczone prawo służebności przesyłu obejmującej następujące elementy przedmiotowej infrastruktury: 

- kanalizacja kablowa 2-otw dług 12m (szer 0,22m),  

- studnia SKR2 (1,6x1,0m)  

          Planowany przebieg Służebności OPL dla infrastruktury technicznej podziemnej został oznaczony na mapie zasadniczej 
Teren działki nr 56 jaki zajmuje Służebność OPL wynosi 19,23 m2 

 

 

  

  

 



ZDJĘCIA BUDYNKU WIERZBIĘCIN  NR 9 



 
 
 
 
 
 
  

  

 

 Kontakt:  

 

 Wydział Zarządzania Nieruchomościami 

 70-940 Szczecin, Al. Niepodległości 41/42  

 Telefon:  91 440 14 19,   

               http://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. 

 


