
WRZOSOWO 57 gmina Kamień Pomorski 

Lokal użytkowy nr 1 
Nieruchomość na sprzedaż  

_____________________________________________  
 
                                                                                                      

 



Miejscowość  Wrzosowo 

Ulica, nr budynku 57 

Powierzchnia użytkowa  

lokalu 

Lokal użytkowy nr 1 o powierzchni użytkowej 58,66 m2 usytuowany na parterze  

i poddaszu budynku mieszkalnego, wraz z pomieszczeniami przynależnymi znajdującymi 

się w odrębnym budynku gospodarczym o łącznej powierzchni użytkowej 50,36 m2, wraz  

z udziałem w wysokości 5551/1000 w części nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo 

własności nieruchomości oraz części budynków i urządzeń, które nie służą wyłącznie 

użytku właścicieli lokali. 

Działka ewidencyjna 
Działka ewidencyjna o numerze 24/2 z obrębu 0001, Wrzosowo , w jednostce ewidencyjnej 

320703_5  Wrzosowo o powierzchni 1039 m kw.  

Księga wieczysta 

Księga wieczysta nr SZ1K/00011056/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kamieniu 

Pomorskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. 

 

Stan prawny gruntu Współwłasność gruntu w udziale 0,5551 

PODSTAWOWE INFORMACJE 



PODSTAWOWE INFORMACJE 

 

 Lokal użytkowy położony na parterze i poddaszu budynku w miejscowości Wrzosowo 57, gmina Kamień Pomorski, powiat kamieński, 

województwo  zachodniopomorskie.  

 W budynku  usytuowany jest lokal użytkowy nr 1 i lokal mieszkalny nr 2, wejście do lokali przez wspólną klatkę schodową 

 Teren sprzedawanej nieruchomości składa się z działki nr 24/2 o powierzchni 0,1139 ha, zlokalizowanej bezpośrednio przy działkach 

drogowych nr 271/1 i 24/3 stanowiących drogi wojewódzkie. 

 Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalno-użytkowym w zabudowie wolnostojącej, budynkiem gospodarczym i bud. 

gospodarczym (piwnica zewnętrzna). 

 Przez teren działki 24/2 przebiegają sieci infrastruktury technicznej Orange Polska S.A. Przy ustanawianiu odrębnej własności lokalu 

użytkowego nr 1 ustanowione będzie na rzecz Orange Polska S.A. ograniczone prawo rzeczowe w postaci służebności przesyłu o pow. 

60,76 m2 dla infrastruktury teletechnicznej doziemnej zlokalizowanej na dz. 24/2 stanowiące obciążenie udziału lokalu w prawie własności 

gruntu dz. 24/2. Na infrastrukturę techniczną Orange Polska S.A. zajmującą łącznie 60,76 m2 składa się: 

 - kanalizacja 4-otw. (szer. 0,22m) dług 3m,  

- studnia kablowa SKR1 (1,1x0,6m) – 1szt., 

- kabel ziemny (szer. 0,10m) dług. 45m., 

na gruncie działki posadowiona jest szafa ONU (2,0x0,8m) oraz słup telefoniczny, z którego zasilani są klienci spoza działki. 

 

 

 



PODSTAWOWE INFORMACJE 
 

Z ustanowieniem ograniczonego prawa rzeczowego, wiąże się prawo nieograniczonego i bezzwłocznego dostępu przez Orange 

Polska S.A. oraz pracowników służb technicznych działających na zlecenie Orange Polska S.A. oraz innych operatorów 

komunikacyjnych w trybie 24 h na dobę, przez 7 dni w tygodniu, przez wszystkie dni w roku, do infrastruktury teletechnicznej 

użytkowanej przez Orange Polska S.A. na teren nieruchomości opisanej wyżej. 

 



PODSTAWOWE INFORMACJE 

 Dla terenu działki nr 24/2 w obrębie Wrzosowo nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie 

ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamień Pomorski, zatwierdzonym Uchwałą 

Nr XLVI/592/13 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 23 sierpnia 2013 r., jest jako: „WW – zabudowa 

wielofunkcyjna wiejska.” Dla terenu nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy oraz decyzja o lokalizacji inwestycji 

celu publicznego. 

 



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI 
 Powiat Kamieński jest specyficznie położony w przestrzeni 

przyrodniczo-geograficznej nad Zatoką Pomorską i Zalewem 

Szczecińskim oraz rzeką Dziwną w bezpośrednim sąsiedztwie 

morsko-lądowego Wolińskiego Parku Narodowego i Puszczy 

Goleniowskiej. Powiat Kamieński zamieszkuje 47672 mieszkańców 

co przy powierzchni 1006 km2 daje średnie zaludnienie około 48 osób 

na 1 km2. Powiat ma rozbudowaną bazę turystyczną, z której 

największą atrakcją jest Woliński Park Narodowy, w którym to 

znajduje się najwyższy w Polsce klif. Siedzibą Parku są 

Międzyzdroje, bardzo popularne wśród turystów odwiedzających 

zachodniopomorskie wybrzeże. W Międzyzdrojach znajduje się 

morskie przejście graniczne. Wszystkie gminy powiatu kamieńskiego 

(szczególnie położone bezpośrednio nad Morzem Bałtyckim) mają 

charakter turystyczny. Rozwija się także przemysł spożywczo – 

rolniczy (głównie w gminach Świerzno i Golczewo), a w gminie 

Kamień Pomorski funkcja uzdrowiskowa. Powiat Kamieński cechuje 

stale rozwijająca się działalność gospodarcza związana z obsługą 

ruchu turystycznego, której atutem jest brak przemysłu. Na jego 

terenie powstała duża baza noclegowa (także gospodarstwa 

agroturystyczne) i gastronomiczna. Na terenie Powiat Kamieńskiego 

znajduje się też wiele hoteli i pensjonatów. 

 

 

 

 

 

        

źródło:  http://maps.google.pl 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Woli%C5%84ski_Park_Narodowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Woli%C5%84ski_Park_Narodowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Woli%C5%84ski_Park_Narodowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Woli%C5%84ski_Park_Narodowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Woli%C5%84ski_Park_Narodowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Klif
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzyzdroje


POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI 
 

 

Wrzosowo – wieś w północno-zachodniej Polsce, 

położona w województwie zachodnipomorskim,  

w powiecie kamieńskim, w gminie Kamień 

Pomorski, nad Zatoką  Wrzosowską i ok. 3 km od 

Zatoki Pomorskiej. 

Sąsiedztwo stanowią działki niezabudowane oraz 

działki zabudowane. W pobliżu znajduje się 

zabudowa mieszkalno - gospodarcza.   

W miejscowości znajduje się m.in.: sklep 

spożywczo-przemysłowy, kościół, sklep 

“Lewiatan”, kilka domów gościnnych, 

letniskowych, pensjonatów. W pobliżu gdzie 

znajduje się nieruchomość będąca przedmiotem 

sprzedaży jest wystarczająca ilość miejsc 

postojowych. Nieruchomości położona jest blisko 

głównych ciągów komunikacyjnych. Nie brakuje 

w okolicy miejsc o szczególnych walorach 

rekreacyjno-wypoczynkowych tj. Zatoka 

Wrzosowska, plaża, Bałtycki Park Dinozaurów, 

oraz oddalone o ok. 4 km Morze Bałtyckie 

źródło: https://kamienpomorski.e-mapa.net/ 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zatoka_Wrzosowska


LOKAL UŻYTKOWY NR 1 - ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ 

niewyodrębniony, samodzielny lokal użytkowy nr 1, wykorzystywany niegdyś na potrzeby urzędu pocztowego, 

obecnie nieużytkowany. Wejście do lokalu przez wspólną klatkę schodową z lokalem mieszkalnym nr 2. 

Lokal usytuowany jest na parterze i poddaszu budynku mieszkalno - użytkowego o powierzchni użytkowej  

58,66 m2 składa się z dwóch pomieszczeń na parterze i dwóch pomieszczeń na poddaszu. Do lokalu przynależy 

sześć pomieszczeń - w tym jedno pomieszczenie pełni rolę WC, usytuowanych w odrębnym budynku 

gospodarczym o łącznej powierzchni użytkowej 50,36 m2. 

 

 

 

 

 

        

Lp. POMIESZCZENIE 
Wielkość [m2] 

1. POMIESZCZENIE 1 parter 10,64 

2. POMIESZCZENIE 2 parter 22,45 

3. POMIESZCZENIE 3 poddasze 17,30 

4. POMIESZCZENIE 4 poddasze 8,27 

Razem: 58,66 

POMIESZCZENIA W BUDYNKU 

GOSPODARCZYM (przynależne, -  

w tym WC) 

50,36 

Razem  lokal użytkowy i pom. 

przynależne 109,02 



ZDJĘCIA NIERUCHOMOŚCI 





 
 
 
 
 
 
  

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

