
Dobra, ul. Szczecińska 18A 
Nieruchomość na sprzedaż 



Miejscowość budynki Dobra, województwo zachodniopomorskie 

Gmina / Powiat Gmina Dobra / powiat policki 

Powierzchnia budynków 
Nieruchomość jest zabudowana budynkiem biurowym o powierzchni zabudowy 65 m kw.,   

Budynek w ewidencji budynków posiada funkcję główną - placówka operatora pocztowego.  

Działka ewidencyjna 
Działka ewidencyjna o numerze 27/2 z obrębu ewidencyjnego 321101_2.0003 Dobra o powierzchni  

0,0095 ha  

Księga wieczysta 

 
 

Stan prawny gruntu własność 

PODSTAWOWE INFORMACJE 

Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą numer KW Nr SZ2S/00003041/9 prowadzoną 

przez Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział 

Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach 
 



PODSTAWOWE INFORMACJE 
 

Q Nieruchomość zlokalizowana jest w obrębie 0003 Dobra, w gminie Dobra, w powiecie polickim,  

w   województwie zachodniopomorskim; 

Q Nieruchomość gruntowa zabudowana jest budynkiem biurowym, w zabudowie szeregowej, parterowym,  

z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczonym, o powierzchni zabudowy 65 m2; 

Q Instalacje dostępne w budynku: energia elektryczna, wodno-kanalizacyjna, c.o. i c.w.u. z pieca gazowego;  

Q Kształt działki foremny, prostokątny, teren posesji płaski. W ewidencji gruntów działka posiada oznaczenie  

Bi – inne tereny zabudowane; 

Q Wjazd na teren parceli od strony południowej – z ulicy Szczecińskiej.  

Q Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej (działki ewidencyjnej nr 220) – ulicy Szczecińskiej  

o nawierzchni asfaltowej. 

Q Działka nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego; 

Q W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra (Uchwała Nr III/48/02 Rady 

Gminy Dobra z dnia 30.12.2002 r. z późn. zm.), nieruchomość znajduje się w strefie rozwoju funkcji mieszkalnej 

jednorodzinnej niskiej intensywności z usługami towarzyszącymi. 

 

   

 
 



 

 
 

POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI 

Nieruchomość położona jest w środkowej części powiatu 

polickiego, na terenie Gminy Dobra. Jej granice wyznaczają:  

od zachodu granica Państwa z Republiką Federalną Niemiec,  

od wschodu Gmina Miasto Szczecin, od północy i północnego – 

wschodu gmina Police, od południa gmina Kołbaskowo. 

 Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość położona jest  

w centralnej części miejscowości, przy ulicy Szczecińskiej 18A.  

W najbliższym sąsiedztwie znajdują się lokale usługowe (salon 

kosmetyczny bezpośrednio graniczący z nieruchomością), sklep 

dyskontowy, remiza ochotniczej straży pożarnej znajdujące się po 

przeciwnej stronie ulicy, a także siedziba Urzędu Gminy Dobra.  

W dalszej odległości położone są: zabudowa mieszkalna 

jednorodzinna, stadion piłkarski, kościół, szkoła i stacja paliw.  

źródło: http://wikipedia.pl 

 

http://wikipedia.pl/


POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI  
 
 
 

źródło: https://mapy.geoportal.gov.pl 



ZDJĘCIA NIERUCHOMOŚCI i OTOCZENIA   



ZDJĘCIA NIERUCHOMOŚCI  



ZDJĘCIA NIERUCHOMOŚCI  

Kontakt:  

 

Wydział Zarządzania Nieruchomościami 

70-940 Szczecin, Al. Niepodległości 41/42  

Telefon:  91 440 13 47 lub kom.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. 

http://www.nieruchomosci.poczta-polska.pl/
http://www.nieruchomosci.poczta-polska.pl/
http://www.nieruchomosci.poczta-polska.pl/

