
Przelewice 83
Nieruchomość na sprzedaż



Miejscowość budynki Przelewice, województwo zachodniopomorskie

Gmina / Powiat Gmina Przelewice / powiat pyrzyce

Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana czterema budynkami o łącznej powierzchni użytkowej 
223,02 m kw. 

Działka ewidencyjna
Działka ewidencyjna o numerze 159 z obrębu ewidencyjnego 321204_2.0008 Przelewice 
o powierzchni  0,4815 ha 

Księga wieczysta

Stan prawny gruntu Użytkowanie wieczyste

PODSTAWOWE INFORMACJE

Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą numer KW Nr SZ2T/00010652/8 prowadzoną 
przez Sąd Rejonowy w Stargardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą 
w Pyrzycach



PODSTAWOWE INFORMACJE

 Nieruchomość zlokalizowana jest w obrębie 0008 Przelewice, w gminie Przelewice, 

w powiecie pyrzyckim, w województwie zachodniopomorskim;

 Działka nr 159 zabudowana jest w północnej części budynkiem użytkowo - mieszkalnym oraz trzema budynkami gospodarczymi;

 Kształt działki regularny, wydłużony, zbliżony do prostokąta 10 (o wymiarach ok. 21 x 210 m) ze skłonem w kierunku północnym (drogi 

publicznej);

 Działka gruntu o dwóch funkcjonalnych częściach: I. zabudowanej wraz z przyległym terenem podwórza oraz II. stanowiąca grunt orny; 

 Wjazd na nieruchomość od strony północnej przez bramę dwuskrzydłową rozwieraną w ramach z kształtowników stalowych 

wypełnionych prętami stalowymi z pasem blachy stalowej w dolnej części;

 Dostęp do drogi publicznej bezpośredni;

 Działka nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;

 W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przelewice, przyjętego uchwałą nr XXIV/232/01 Rady

Gminy Przelewice z dnia 28 grudnia 2001 r. ze zm. przedmiotowa nieruchomość znajduje się częściowo na terenie zabudowy

mieszkaniowej, częściowo na terenie gruntów ornych oraz sadów i ogrodów.



Źródło: www.wikipedia.pl

POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

 Nieruchomość położona w południowo-wschodniej części

gminy Przelewice, w powiecie pyrzyckim, przy drodze asfaltowej

prowadzącej prze wieś, przy skrzyżowaniu dróg, w odległości

około 15 km od Pyrzyc.

 Od strony północno-wschodniej nieruchomość graniczy z drogą

wiejską asfaltową, od strony południowo-zachodniej z drogą polną,

dalej grunty orne. Od północnego - zachodu z drogą dwujezdniową

utwardzona asfaltem, od północy i wschodu z działkami

zabudowanymi budynkami jednorodzinnymi.

 Od strony północno-zachodniej nieruchomość graniczy z innymi

nieruchomościami zabudowanymi; budynkami jednorodzinnymi

z zabudowaniami gospodarczymi, oraz z gruntami ornymi od

strony południowo-wschodniej budynek mieszkalny jednorodzinny

z zabudowaniami gospodarczymi, dalej droga polna, zabudowania

jednorodzinne oraz grunty orne.

źródło: http://wikipedia.pl



STAN ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI

OBIEKT KLASYFIKACJA WG 
EWIDENCJI 
BUDYNKÓW

ID BUDYNKU POWIERZCHNIA 
UŻYTKOWA (m2)

POWIERZCHNIA 
ZABUDOWY 
(m2)

Budynek usługowo –
mieszkalny

Pozostałe budynki 
niemieszkalne 321204_2.0008.

159.1_BUD 185.47 121 

Budynek gospodarczy Pozostałe budynki 
niemieszkalne

321204_2.0008.
159.2_BUD 5,10 6 

Budynek gospodarczy Pozostałe budynki 
niemieszkalne

321204_2.0008.
159.3_BUD 18,53 23 

Budynek gospodarczy Pozostałe budynki 
niemieszkalne

321204_2.0008.
159.4_BUD 13,92 14 



STAN ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI

źródło: http://przelewice.e-mapa.net

Na działce o numerze ewidencyjnym 159 w Przelewicach zostanie ustanowione ograniczone prawo rzeczowe –
służebność przesyłu na rzecz operatora telekomunikacyjnego. Ustanowienie służebności będzie miało formę aktu
notarialnego i zostanie wpisane do treści KW prowadzonej dla nieruchomości. Planowane do ustanowienia
ograniczone prawo rzeczowe w postaci służebności przesyłu o łącznej powierzchni 11,34 m2, dla zlokalizowanej
w gruncie infrastruktury telekomunikacyjnej znajdującej się na działce 159 obejmuje:

1.ciągi kanalizacji o długości 10 m wraz z pasem ochronnym 0,5 m z każdej strony – 8,40 m2 ,
2.studnię kablową SK- 6 wraz z pasem ochronnym 0,5 m z każdej strony– 2,94 m2



TRASA PRZEBIEGU INFRASTRUKTURY TELETECHNICZNEJ 



ZDJĘCIA NIERUCHOMOŚCI



ZDJĘCIA NIERUCHOMOŚCI - PARTER



ZDJĘCIA NIERUCHOMOŚCI – DRUGA KONDYGNACJA 



ZDJĘCIA NIERUCHOMOŚCI 

Kontakt: 

Wydział Zarządzania Nieruchomościami
70-940 Szczecin, Al. Niepodległości 41/42 
Telefon:  91 440 13 47 lub kom.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.


