
Nowe Warpno ul. Tadeusza Kościuszki  58
Nieruchomość na sprzedaż 

___________________________________________                                                                                  



Miejscowość Nowe Warpno

Ulica, nr budynku Tadeusza Kościuszki 58

Powierzchnia budynków

Nieruchomość jest zabudowana budynkami o łącznej powierzchni użytkowej 273,37 m kw. 

(budynek główny -222,69 m kw, i 2 gospodarcze o pow. 7,22 m kw i 43,46 m kw

Budynki spełniają funkcję: usługowo-mieszkalną i gospodarczą.

Działka ewidencyjna
Działka ewidencyjna o numerze 951 z obrębu Nr  1 Nowe Warpno o  powierzchni 3021 

m kw.

Księga wieczysta
Księga wieczysta nr SZ2S/00010963/0, prowadzonej przez XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg 

Wieczystych z siedzibą w Policach

Stan prawny gruntu Użytkowanie wieczyste

PODSTAWOWE INFORMACJE



PODSTAWOWE INFORMACJE

 Nieruchomość położona w Nowym Warpnie . działka posiada w miarę regularny, zbliżony do litery L. Teren nieruchomości ogrodzony

 Dostęp do drogi publicznej bezpośredni (ul.. Tadeusza Kościuszki)

 Na nieruchomość składa się działka nr 951 o powierzchni 3021 m², wraz z posadowionymi na niej, stanowiącymi od gruntu odrębny przedmiot

własności, budynkiem o powierzchni użytkowej 222,69 m², oraz budynkiem gospodarczym nr 1 o powierzchni użytkowej 7,22 m² i budynkiem

gospodarczym nr 2 o powierzchni użytkowej 43,46 m².

W budynku przy, ul. Tadeusza akościuszki58 w Nowym Warpnie, Orange Polska SA użytkuje pomieszczenia o pow. 20,61 m. kw.,

które usytuowane jest na I parterze budynku – na tą powierzchnię PP ustanowi ograniczone prawo rzeczowe z wpisem do KW

 Działka uzbrojona w sieć elektryczną, wodną, kanalizacyjną oraz gazową oraz sieć teletechniczną.

 Ze względu na fakt, iż w gruncie działki 951 znajduje się infrastruktura teletechniczna Orange Polska S.A.(OPL) , Poczta Polska S.A.

(PP) ustanowi na rzecz OPL ograniczone prawo rzeczowe w postaci służebności przesyłu o łącznej powierzchni 61,74 m. kw.

 Teren na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość, nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W zatwierdzonym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowe Warpno – uchwała nr 

XVIII/106/2008 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 03.06.2008r. działka nr 951 z obrębu nr 1 Nowe Warpno znajduje się w strefie 

„1_MN/U.3” – strefa dominującej zabudowy mieszkaniowej z towarzyszącymi usługami oraz infrastrukturą komunikacyjną i techniczną.

Dopuszcza się lokalizację funkcji uzupełniającej – zabudowy usług turystycznych, rekreacji i sportu oraz obiektów celu publicznego. W 

strefie występują uwarunkowania wynikające z w oznaczonej w studium strefy „E” – ochrony ekspozycji zabytkowego układu 

przestrzennego lub jego elementów oraz obowiązującego obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Szczeciński” Obiekt 

położony na działce 951 (budynek poczty) został wpisany do rejestru zabytków pod numerem A-524.



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

 Nieruchomość usytuowana jest przy ul. Tadeusza Kościuszki , jednej z głównych ulic w Nowym Warpnie,

 Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jedno i wielorodzinna oraz tereny niezabudowane.

 Dalsze sąsiedztwo stanowi obszar Starego Miasta oraz wody powierzchniowe jeziora Nowowarpieńskiego i Zatoki Nowowarpińskiej

( Zalewu Szczecińskiego).

Położenie Nieruchomości: https://www.google.comŹródło: http://www.ostseehaus-polen.de/nowe-warpno.html 



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

Źródło: mapa ewidencyjna 



LOKALIZACJA I DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA

Zabudowana działka 951 jest położona w miejscowości

Nowe Warpno, gmina Nowe Warpno, powiat policki,

województwo zachodniopomorskie.

Nieruchomość usytuowana jest przy ul. Tadeusza

Kościuszki 58, jednej z głównych ulic w Nowym

Warpnie.

Skomunikowanie z aglomeracją szczecińską zostaje

zapewnione drogą wojewódzką nr 114 prowadzącą z

Polic przez miejscowość Trzebież, ponadto z

możliwością dojazdu od południa drogą powiatową

skomunikowaną z drogą wojewódzką nr 115.



Na działce 951 zlokalizowany jest budynek wolnostojący i 2 budynki

gospodarcze Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej.

Budynek wykorzystywany jako obiekt użytkowo – mieszkalny, Budynek

objęty ścisłą ochroną konserwatorską na podstawie wpisu do rejestru

zabytków.

Obiekt poza pomieszczeniami związanymi z obsługą centrali

teletechnicznej jest nieużytkowany, pełniący dotychczas funkcję

administracyjną/usługową (urząd pocztowy) wraz z pomieszczeniami

socjalnymi i pomocniczymi.

ZABUDOWA

Id. Funkcja  budynku Powierzchnia zabudowy [m2]
Liczba kondygnacji naziemnych

-podziemnych

626_BUD Budynki biurowe 124 3/0.

627_BUD
Produkcyjne, usługowe  i  gospodarcze dla 

rolnictwa
56 2/0

628_BUD

Produkcyjne, usługowe  i  gospodarcze dla 

rolnictwa 10 1/0

Budynki gospodarcze



Kontakt: 

Wydział Zarządzania Nieruchomościami

70-940 Szczecin, Al. Niepodległości 41/42 

Telefon:  91 440 14 19

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/

