
Wrzosowo, gmina Kamień Pomorski 
Nieruchomość niezabudowana na sprzedaż 



Miejscowość budynki Wrzosowo, województwo zachodniopomorskie 

Gmina / Powiat Gmina Kamień Pomorski/ powiat kamieński 

Powierzchnia budynków Nieruchomość niezabudowana. 

Działka ewidencyjna 
Działka ewidencyjna o numerze 24/5 z obrębu nr 0001, Wrzosowo o powierzchni 0,1544 ha, obszar 

wiejski 
 

Księga wieczysta 

 
 

Stan prawny gruntu Użytkowanie wieczyste 

PODSTAWOWE INFORMACJE 

Nieruchomość objęta jest KW nr SZ1K/00038743/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w 

Kamieniu Pomorskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.  
 



PODSTAWOWE INFORMACJE 

 
 niezabudowana działka numer 24/5 o powierzchni 0,1544 ha, ; 

 działka oznaczona w ewidencji gruntów, jako grunty orne (RIVa) 

 kształt działki regularny, przypominający prostokąt; 

 droga dojazdowa, utwardzona, asfaltowa.  

 działka zlokalizowana jest bezpośrednio przy działkach drogowych 24/3 i 24/4 (własność: Województwo Zachodniopomorskie, trwały 

zarząd Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie); 

sposób użytkowania (obecny): nieruchomość niezabudowana, porośnięta roślinnością trawiastą oraz drzewostanem mieszanym w tym 

owocowym; 

 przez działkę przechodzi napowietrzna linia elektroenergetyczna oraz posadowiony jest słup elektryczny.  

 w gruncie działki znajduje się również wyłączona z eksploatacji infrastruktura teletechniczna obejmująca nieczynny kabel (oznaczenie 

kabla: KOD 10121) przeznaczony do likwidacji, ta część infrastruktury jest zbędna i może zostać usunięta przez każdoczesnego 

właściciela/użytkownika Nieruchomości w dowolnym czasie, w taki sposób, aby nie została wyrządzona jakakolwiek szkoda w pozostałej 

czynnej infrastrukturze, objętej służebnością Orange Polska S.A.  na sąsiedniej zabudowanej działce nr 24/2; 

 Uzbrojenie działki niezabudowanej w urządzenia infrastruktury technicznej (w tym z dala czynne): 

 - instalacja wodociągowa, - instalacja elektryczna, - instalacja kanalizacyjna, - instalacja gazowa, -kanalizacja deszczowa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 dla terenu działki nr 24/5w 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.  



e 

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 
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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 

SZCZEGÓŁOWE POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI 
 

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


Dz. 24/5 Z ZAZNACZENIEM PRZEBIEGU NIECZYNNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

źródło: mapa zasadnicza 







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. 
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