
Kozielice dz. nr 331/2, gmina Kozielice
Nieruchomość na sprzedaż



Miejscowość budynki Kozielice, województwo zachodniopomorskie

Gmina / Powiat Gmina Kozielice / powiat pyrzycki

Powierzchnia budynków Nieruchomość niezabudowana.

Działka ewidencyjna
Działka ewidencyjna o numerze 331/2, położona w obrębie ewidencyjnym 

321202_2.0004, Kozielice o powierzchni  1006 m kw.

Księga wieczysta Księga wieczysta nr SZ2T/00037550/8., prowadzonej przez Sąd Rejonowy 

w Stargardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pyrzycach 

Stan prawny gruntu Użytkowanie wieczyste

PODSTAWOWE INFORMACJE



PODSTAWOWE INFORMACJE

➢ Nieruchomość o powierzchni 0,1006 ha (użytek RIIIa – grunty orne) zlokalizowana jest  w obrębie ewidencyjnym 

321202_2.0004, Kozielice , w gminie Kozielice, w powiecie pyrzyckim,  w województwie zachodniopomorskim;

➢ kształt działki regularny, zbliżony do trapezu;

➢ Teren działki płaski, działka porośnięta jest roślinnością trawiastą oraz pojedynczymi egzemplarzami drzew i 

krzewów liściastych (głównie samosiew);

➢ Działka częściowo ogrodzona ogrodzeniem  z siatki w ramach stalowych na podmurówce oraz z siatki na słupkach 

stalowych;

➢ Działka nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;

➢ Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy, zatwierdzonym 

uchwałą Nr XXIII/242/2013 Rady Gminy Kozielice z dnia 21 listopada 2013 r. działka nr 331/2 położona jest na 

terenie strefy mieszkalno-usługowej.



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

Przedmiotowa nieruchomość gruntowa, położona jest

w Kozielicach. Miejscowość Kozielice jest siedzibą gminy

Kozielice. Gmina Kozielice położona jest w zachodniej części

województwa zachodniopomorskiego, południowo-zachodniej

części powiatu pyrzyckiego. Gmina leży na Pojezierzu

Myśliborskim i Równinie Wełtyńskiej. Sąsiaduje z gminami:

Bielice i Pyrzyce (powiat pyrzycki), Banie (powiat gryfiński)

oraz Myślibórz (powiat myśliborski). Przez gminę Kozielice

prowadzi droga wojewódzka nr 122 łącząca wieś Łozice

z Pyrzycami (7 km) i z Baniami (10 km). Odległość z Kozielic

do Łozic wynosi 3 km, a do siedziby powiatu, Pyrzyc - 7 km.

Źródło: www.wikipedia.pl

http://www.wikipedia.pl/


POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

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

➢ Przedmiotowa nieruchomość gruntowa 

– działka nr 331/2 znajduje się w 

pierwszej linii zabudowy przy głównej 

drodze wjazdowej do miejscowości;

➢Bezpośrednie sąsiedztwo 

nieruchomości stanowią: budynek 

mieszkalno-usługowy, teren zielony, 

zespół szkół wraz z halą sportową a po 

drugiej stronie ulicy - zabudowa 

siedliskowa wraz z towarzyszącymi 

budynkami gospodarczymi;

➢Dojazd do nieruchomości - drogą 

asfaltową. Działka posiada bezpośredni 

dostęp do drogi publicznej.

➢Działka nie posiada urządzonego zjazdu 

z drogi. 



ZDJĘCIA NIERUCHOMOŚCI 



OTOCZENIE 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.

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

