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Miejscowość Sadkowo

Ulica, nr budynku Nr 62 /1

Powierzchnia użytkowa 
lokalu

Lokal użytkowy nr 1 składa się z dwóch pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 29,06 
m2. Do lokalu przynależą pomieszczenia przynależne, mieszczące się na pierwszym piętrze w 
tym samym budynku, o łącznej powierzchni użytkowej 25,57 m2 oraz dwa pomieszczenia 
przynależne o pow. 38,60 m2, które usytuowane są w budynku gospodarczym.
Z przedmiotowym lokalem związany jest udział 6232/10000 części w nieruchomości wspólnej.

PODSTAWOWE INFORMACJE

Z przedmiotowym lokalem związany jest udział 6232/10000 części w nieruchomości wspólnej.

Działka ewidencyjna Działka ewidencyjna o numerze 39/1 z obrębu 53 Sadkowo powierzchni 2331 m kw. 

Księga wieczysta
Księga wieczysta nr KO1B/00022412/6, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Białogardzie  
V Wydział Ksiąg Wieczystych. 

Stan prawny gruntu własność w udziale 6232/10000



PODSTAWOWE INFORMACJE

� Lokal użytkowy położony na parterze budynku w miejscowości Sadkowo 62, gmina Tychowo, powiat białogardzki, województwo zachodniopomorskie;

� Teren działki nr 39/1 o powierzchni 0,2331 ha, w kształcie w miarę regularnym, zbliżonym do trapezu o zróżnicowanym poziomie terenu (znaczne

wyniesienie terenu w kierunku północnym i północno - zachodnim);

� Działka zabudowana dwulokalowym budynkiem pełniącym funkcje użytkowo-mieszkalną oraz budynkiem gospodarczym.

� Nieruchomość częściowo ogrodzona (ogrodzenie nie przebiega po granicy działki).Ogrodzenie wzniesionekoło budynku mieszkalno - użytkowego stanowi

siatka stalowa pleciona rozpięta na słupkach stalowych utwierdzonych w gruncie, obetonowanych. Wjazd na działkę od strony południowo-zachodniej bramą

dwuskrzydłową z kształtowników stalowych (ceowników) wypełnionych siatką stalową plecioną z arkuszem blachy w dolnej części. Wejście na podwórze

przezjednoskrzydłową furtkę tożsamejkonstrukcji;przezjednoskrzydłową furtkę tożsamejkonstrukcji;

� Nieruchomość nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

� W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tychowo, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXI/201/21

Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

gminy Tychowo”, wskazana nieruchomość opisana jest jako:- pozostałe tereny rolne;- projektowane sieci wodociągowe – kierunki przepływu;

� Działka znajduje się w strefie B pośredniej ochrony konserwatorskiej (obszar obejmujący granice zagospodarowania niwy siedliskowej wsi o określonym i

czytelnym układzie ruralistycznym, wypełnioną oryginalną i przekształconą zabudową historyczną z ubytkami lub uzupełnieniami nową zabudową z

zachowaniem podstawowych cech lokalizacji tradycyjnej, przewidzianą do utrzymania i adaptacji. Na obszarze strefy B ustala się obowiązujące zasady

kompozycji zabudowy i zagospodarowania, w tym: linie zabudowy, wielkość działki (w tym zasady parcelacji), usytuowania wjazdów, intensywność

zabudowy, w tym: wysokość budynków, rodzaj dachów, proporcje i kompozycje elewacji frontowych.



PODSTAWOWE INFORMACJEPODSTAWOWE INFORMACJE

Granica działki, stanowiąca linię łamaną, przebiegająca między budynkami o numerze porządkowym 62 (posadowionym na 
działce 39/1) i budynkiem położonym pod adresem Sadkowo 61 (działka ewidencyjna 40/1) nie jest w pełni zachowana:

� od frontu, połączonych ze sobą ścianami, budynków granica nie jest zachowana na poziomie drugiej kondygnacji. Na działkę 
39/1 częściowo wkracza poddasze budynku o ID 93 posadowionego na działce o numerze 40/1; 

� od strony podwórza fragment dobudówki (wiatrołapu), która stanowi część budynku o ID 93 posadowionego na działce nr 40/1 
usytuowana jest z przekroczeniem granicy  działki 39/1 (powierzchnia ok. 0,8 m2). 

Przez zachodnią część działki przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna NN wraz z posadowionymi na terenie działki 
dwoma słupami energetycznymi (przelotowym i odciągowym) i słupem telegraficznym oraz ślad drogi przejazdowej o 
nawierzchni gruntowej (obszar o pow. ok.170 m2 wykorzystywany bezumownie, jako droga gminna na terenie działki nr 39/1). 



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

� Nieruchomość położona we wschodniej części  
województwa zachodniopomorskiego 
w powiecie białogardzkim, w gminie Tychowo.

� Sadkowo oddalone jest od siedziby gminy około 5 km.

� Nieruchomość dobrze skomunikowana z innymi 
miejscowościami regionu.

Źródło: wikipedia.pl



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość położona jest w środkowej części 

wsi.  Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa 

mieszkaniowa wraz z towarzyszącymi 

zabudowaniami gospodarczymi, siedliska 

gospodarcze, a w dalszej odległości tereny rolne.  

Dojazd do nieruchomości dogodny z drogi 

o nawierzchni asfaltowej.

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



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

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



LOKAL UŻYTKOWY NR 1 - ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

NUMER  NUMER  
POMIESZCZENIAPOMIESZCZENIA

NAZWA                                         NAZWA                                         
POMIESZCENIAPOMIESZCENIA

POWIERZCHNIAPOWIERZCHNIA KONDYGNACJAKONDYGNACJA

0.1 wiatrołap 1,80 parter 

0.2 sala obsługi 27,26 parter 

29,06

NUMER  NUMER  
POMIESZCZENIAPOMIESZCZENIA

NAZWA                                         NAZWA                                         
POMIESZCENIAPOMIESZCENIA

POWIERZCHNIAPOWIERZCHNIA KONDYGNACJAKONDYGNACJA

1.1 pomieszczenie 7,13 piętro 

1.2 pomieszczenie 16,38 piętro

1.3 strych 2,06 piętro

25,57

NUMER  NUMER  
POMIESZCZENIAPOMIESZCZENIA

NAZWA                                         NAZWA                                         
POMIESZCENIAPOMIESZCENIA

POWIERZCHNIAPOWIERZCHNIA KONDYGNACJAKONDYGNACJA

G1 pomieszczenie gospodarcze 31,56 parter budynku 
gospodarczego

G2 pomieszczenie gospodarcze 7,04 parter budynku 
gospodarczego

38,60



RZUT LOKALU UŻYTKOWEGO NR 1 I POMIESZCZEŃ PRZYNALEŻNYCH W BUDUYNKU RZUT LOKALU UŻYTKOWEGO NR 1 I POMIESZCZEŃ PRZYNALEŻNYCH W BUDUYNKU 

UŻYTKOWO UŻYTKOWO –– MIESZKALNYM MIESZKALNYM 



RZUT POMIESZCZEŃ PRZYNALEŻNYCH DO LOKALU UŻYTKOWEGO NR 1 W BUDYNKU 

GODPODARCZYM 





ZDJĘCIA NIERUCHOMOŚCI ZDJĘCIA NIERUCHOMOŚCI 



Kontakt: Kontakt: Kontakt: Kontakt: 

Wydział Zarządzania NieruchomościamiWydział Zarządzania Nieruchomościami
7070--940 Szczecin, Al. Niepodległości 41/42 940 Szczecin, Al. Niepodległości 41/42 
Telefon:  91 440 13 47 lub kom.502Telefon:  91 440 13 47 lub kom.502--019019--781781
www.nieruchomosci.pocztawww.nieruchomosci.poczta--polska.plpolska.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.


