
Nowogard, powiat goleniowski 
Nieruchomość niezabudowana na sprzedaż 



Miejscowość budynki Nowogard, województwo zachodniopomorskie 

Gmina / Powiat Gmina Nowograd/ powiat goleniowski 

Powierzchnia budynków Nieruchomość niezabudowana. 

Działka ewidencyjna 
Działka ewidencyjna o numerze 212/2 z obrębu nr 0005 – M. Nowogard o powierzchni 0,1297 ha 

wraz z udziałem w wysokości 1/3 części w działce nr 212/3 o pow. 0,0393 ha, stanowiącej drogę 

wewnętrzną. 
 

Księga wieczysta 

 
 

Stan prawny gruntu Użytkowanie wieczyste 

PODSTAWOWE INFORMACJE 

Nieruchomość objęta jest KW nr SZ1O/00020103/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy  

w Goleniowie V Wydział Ksiąg Wieczystych 
 



PODSTAWOWE INFORMACJE 

 
niezabudowana działka numer 212/2 o powierzchni 0,1297 ha o użytkach gruntowych Bp; 

kształt wielokąta; 

 teren ogrodzony siatką ora siatką w ramach stalowych na słupkach i cokołach żelbetowych;  

działka znajduje się w pierwszej linii zabudowy od ul. S. Rzeszowskiego, wjazd na działkę odbywa się od drogi wewnętrznej  

działki nr 212/3;  

 działka porośnięta trawą, drzewkami owocowymi, krzewami oraz kilkoma drzewami liściastymi; 

  Uzbrojenie: sieć energetyczna, wodno-kanalizacyjna i gazowa znajduje się w zasięgu działki, tj. przy granicy działki w drodze dojazdowej 

ul. Rzeszowskiego. Od strony zachodniej przez działkę przechodzi sieć gazowa (Ø 40); 

 Na działce znajduje się namiot foliowy a także poniemiecki schron. Część gruntu o pow. 1060 m2, działki nr 212/2 dzierżawiona jest na 

podstawie umowy dzierżawy zawartej na czas nieoznaczony na cele ogródka;  

 Zgodnie z Zaświadczeniem o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego ABPP.6727.323.2019.AP  wydanym dn. 23.09.2019 

r. Teren działki nr 212/2 i 212/3 obręb 5 miasta Nowogard nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego oraz dla w/w terenu nie wydano decyzji o warunkach zabudowy. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Nowogard zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIV/345/02 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 

27 czerwca 2002r. zmienionego uchwałą nr XLV/380/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 3 listopada 2010 roku przedmiotowy teren 

przeznaczony jest pod: istniejące obszary zabudowy mieszkaniowej z dopuszczalnymi funkcjami uzupełniającymi (usługi, rekreacja, drogi 

wew. itp.). 

 

  

  

 



e 

LOKALIZACJA I SĄSIEDZTWO 

  

Miasto i Gmina Nowogard położone są w Województwie 

Zachodniopomorskim, 64 km na północny wschód od Szczecina i 56 

km na południe od wybrzeża Bałtyku. Gmina Nowogard, według 

podziału administracyjnego, należy do Powiatu Goleniowskiego. 

Przez gminę prowadzą: 

Droga krajowa nr 6 łącząca Nowogard z Płotami (19 km) oraz z drogą 

krajową nr 3 i drogą ekspresową S3 stanowiące obwodnicę Goleniowa 

(23 km). 

Drogi wojewódzkie: nr 106 z Rzewnowa przez Stargard Szczeciński do 

Pyrzyc i w drugim kierunku do Golczewa (22 km), nr 144 do Chociwla 

 i nr 147 z Wierzbięcina przez Radowo Małe (19 km) do Łobza (30 

km). 

Przez miasto Nowogard przebiega ważna dla skomunikowania Polski 

trasa europejska E28. Droga posiada długość 1116 km oraz komunikuje 

ze sobą Niemcy, Polskę, Rosję, Litwę i Białoruś. 

Nowogard znajduje się w odległości ok. 20 km od najbliższego portu 

lotniczego. Bliskość portu zapewnia dogodne połączenia lotnicze  

z największymi miastami kraju oraz kilkoma miastami Europy. 

Dodatkowo, istnieje dostępność połączeń z państwami skandynawskimi 

za pośrednictwem bazy promowej w Świnoujściu położonej ok. 70 km 

od miasta. 

Nieruchomość zlokalizowana w bliskiej odległości od centrum miasta 

Nowogard. W pobliżu znajduje się dworzec kolejowy i autobusowy, 

Poczta Polska, centrum administracyjne miasta.  

 

 

 

 

        



 
Najbliższe sąsiedztwo stanowią nieruchomości 

zabudowane budynkami mieszkalnymi  jedno i 

dwurodzinnymi oraz zabudowa usługowo-handlowa. 

Położenie nieruchomości w stosunku do układu 

komunikacyjnego – dobre. Dostęp usług podstawowych: 

oświaty i lecznictwa – dobry;  

  

Dostęp do komunikacji - dobry ( komunikacja miejska, 

PKS, bus) 

  

 

 

Źródło: https://nowogard.e-mapa.net/ 

SZCZEGÓLOWE POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI 
 



Widok na drogę dojazdową ul. S. Rzeszowskiego 





Kontakt:  

 

Wydział Zarządzania Nieruchomościami 

70-940 Szczecin, Al. Niepodległości 41/42  

Telefon:  91 440 14 64 

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/
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