Przeradz dz. nr 209/2, gmina Grzmiąca
Nieruchomość na sprzedaż

PODSTAWOWE INFORMACJE
Miejscowość budynki

Przeradz, województwo zachodniopomorskie

Gmina / Powiat

Gmina Grzmiąca / powiat szczecinecki

Powierzchnia budynków

Nieruchomość niezabudowana.

Działka ewidencyjna

Działka ewidencyjna o numerze 209/2 z obrębu Nr 0038 Przeradz o powierzchni
1 810 m kw.

Księga wieczysta

Księga wieczysta nr KO1I/00020591/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Szczecinku
V Wydział Ksiąg Wieczystych

Stan prawny gruntu

Użytkowanie wieczyste

PODSTAWOWE INFORMACJE
➢

Nieruchomość o powierzchni 0,1810 ha (0,0735 ha – grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych o symbolu Lzr -RIVb
oraz 0,1075 ha – grunty orne RIVb) zlokalizowana jest w obrębie Nr 0038 Przeradz, w gminie Grzmiąca, w powiecie szczecineckim,
w województwie zachodniopomorskim;

➢

Działka posiada kształt prostokąta w drugiej linii zabudowy wraz z wydzielonym pasem stanowiącym drogę dojazdową w postaci
wydłużonego prostokąta od drogi publicznej (działka nr 301/2);

➢

Działka niezabudowana, niezagospodarowana, nieogrodzona, porośnięta trawą, krzewami, od strony zachodniej drzewostan – nalot
bez sortymentów użytkowych;

➢

Teren o konfiguracji lekko pofałdowanej z lekkim naturalnym nachyleniem w kierunku zachodnim;

➢

Dostęp do działki z drogi publicznej powiatowej prowadzącej do Grzmiącej i Szczecinka;

➢

Działka nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

➢

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Grzmiąca przedmiotowa nieruchomość
znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem MU – tereny wielofunkcyjnej zabudowy wiejskiej – siedliska rolne, budownictwo
jednorodzinne i wielorodzinne niskiej intensywności, składy i wytwórczość usługi podstawowe, obiekty i urządzenia obsługi
mieszkańców w tym infrastruktury technicznej; grunty orne – podstawowe przeznaczenie terenów pod uprawy polowe i ogrodnictwo.
Dopuszcza się lokalizację siedlisk rolnych, urządzeń infrastruktury technicznej oraz zalesienia.

POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI
Nieruchomość położona we
wschodniej części województwa
zachodniopomorskiego, w powiecie
szczecineckim, w gminie Grzmiąca,
w odległości ok. 11 km od siedziby
gminy i około 8 km od siedziby
powiatu.

Źródło: www.wikipedia.pl

POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

➢ Nieruchomość położona jest w
centrum wsi, przy drodze
powiatowej, w drugiej linii
zabudowy.
➢ Bliskie sąsiedztwo nieruchomości
stanowią zabudowania
mieszkaniowe jednorodzinne z
budynkami gospodarczymi,
kościół.

Żródło zcpwz.e-mapa.net

LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI
Bliskie sąsiedztwie nieruchomości
stanowią:
➢ Od strony zachodniej grunty
rolne, dalej droga lokalna oraz
zabudowa mieszkaniowa z
budynkami gospodarczymi;
➢ Od strony południowej –
zabudowa mieszkaniowa z
budynkami gospodarczymi, droga
powiatowa, kościół;
➢ Od strony wschodniej –grunty
rolne oraz zabudowa mieszkaniowa
z budynkami gospodarczymi
➢Od strony północnej – grunty
rolne

ZDJĘCIA NIERUCHOMOŚCI

Kontakt:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
70-940 Szczecin, Al. Niepodległości 41/42
Telefon: 91 440 13 47, 502 019 781
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.

