
Świnouśjcie, ul. Kasprowicza 19 
Nieruchomość na sprzedaż  

 



Miejscowość Świnoujście, województwo zachodniopomorskie 

Ulica, numer budynku Jana Kasprowicza 19 

Powierzchnia budynków 
Nieruchomość jest zabudowana pozostałym budynkiem niemieszkalnym o powierzchni 

zabudowy 67 m kw.  

Dotychczasowy sposób użytkowania – budynek jednorodzinny o charakterze mieszkalnym 

Działka ewidencyjna 
 

Działka ewidencyjna o numerze 152/1 z obrębu nr 0001, Świnoujście 1 o powierzchni 0,0280 ha. 
 

Księga wieczysta 

 
 

Stan prawny gruntu Użytkowanie wieczyste 

PODSTAWOWE INFORMACJE 

Nieruchomość objęta jest KW nr SZ1W/00003296/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy  

w Świnoujściu V Wydział Ksiąg Wieczystych 
 



PODSTAWOWE INFORMACJE 
Nieruchomość  położona w Świnoujściu, działka posiada kształt regularny, w ogólnym zarysie prostokąt. Teren nieruchomości ogrodzony 

jest  siatką stalową na ramach kątownika stalowego, rozpiętą pomiędzy stalowymi słupkami na betonowej podmurówce, Brak ogrodzenia od 

strony południowej. Furtka z elementów stalowych; 

Działka numer 152/1 o powierzchni 0,0280 ha o użytkach gruntowych Bi; 

Rejestr zabytków A-1177 teren; 

Teren porośnięty roślinnością niską oraz wysoką (cis); 

 Dojazd do nieruchomości od strony północnej, drogą utwardzoną asfaltem; 

Na przedmiotowej działce znajduje się budynek o charakterze jednorodzinnym mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej ora murowana 

osłonka śmietnika o pow. 5,5 m2  

Zgodnie z Zaświadczeniem znak: NBŚ.6727.227.2021.JA wydanym przez Prezydenta Miasta Świnoujście  

w dniu 02 listopada 2021 r. teren w obrębie geodezyjnym 0001 działki o numerze 152/1 położonej w Świnoujściu przy ul. Jana Kasprowicza 

19, objęty jest ustaleniem uchwały: 

- Uchwała Nr LXIX/559/2010 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 7 maja 2010 r., w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Świnoujście, obejmującego obszar dzielnicy Nadmorskiej Świnoujścia”. Publikacja w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 czerwca 2010 r., Nr 58, Poz. 1146.  



W zakresie ustaleń ustaleń szczegółowych działka o numerze 152/1 w obrębie geodezyjnym nr 0001, podlega ustaleniom terenu 

elementarnego: 110 UT, UŁ  

Dla terenu elementarnego 110 UT, UŁ określono przeznaczenie w następujący sposób: 

a) usługi turystyczno-wypoczynkowe - zabudowa wypoczynkowa,  

b) towarzysząca funkcja usługowa - poczta,  

c) w poziomie parteru dopuszcza się lokalizację towarzyszących innych, wbudowanych usług nieuciążliwych;  

  

Obsługę komunikacyjną powyższego terenu plan ustala z przyległej drogi (ul. Kasprowicza) - droga gminna.  

  

- Teren położony w strefie „A” ochrony uzdrowiskowej,  

- teren położony w granicach obszaru i terenu górniczego,  

- teren położony w strefie „A 2” ochrony układu urbanistycznego wraz z historyczną zabudową i zielenią: Śródmieście i Dzielnica Uzdrowiskowa, 

wpisany do rejestru zabytków, nr rej. 1177, dec. PSOZ/SZn/5340/3391 z dnia 08 marca 1991 r.,  

 



e 

LOKALIZACJA I SĄSIEDZTWO 

  

Świnoujście, jedno z najatrakcyjniejszych miast polskiego wybrzeża, 

położone jest na samym krańcu północno-zachodniej Polski. Jest 

jedynym miastem w Polsce położonym na kilkudziesięciu wyspach. 

Jego granice stanowią: Zalew Szczeciński, Morze Bałtyckie oraz 

granica państwowa z Niemcami. Na wschodzie miasto sięga aż do 

Międzyzdrojów. W nowym podziale administracyjnym Świnoujście ma 

status miasta na prawach powiatu i jest jednym z największych w 

województwie zachodniopomorskim. Zajmuje obszar 195 km2 i, tu 

rzecz niespotykana, z każdym rokiem powiększa swój teren. Na skutek 

ustępowania morza w ciągu ostatnich dwustu lat linia brzegowa 

przesunęła się o 1,5 km. Miasto leży w krainie 44 wysp, ale 

zamieszkane są tylko trzy z nich: Uznam, Wolin i Karsibór. Z uwagi na 

swoje położenie Świnoujście posiada wyjątkowo korzystne warunki dla 

rozwoju gospodarki morskiej i turystyki. Terminal promów morskich w 

Świnoujściu zapewnia stałe połączenia ze Szwecją i Danią. Promy 

obsługujące te linie umożliwiają przewóz pasażerów, samochodów 

osobowych, ciężarowych i wagonów kolejowych. Terminal stanowi 

ważne ogniwo łączące Europę środkową i południową ze Skandynawią. 

W zachodniej części miasta przebiega granica polsko-niemiecka  

z pieszym przejściem Świnoujście - Alhbeck. Od strony Niemiec do 

wyspy Uznam dociera kolej i drogi numer 110 i 111. Po niemieckiej 

stronie granicy znajduje się lotnisko Heringsdorf (12 km). Od Berlina 

dzieli Świnoujście zaledwie 160 km, do Szwecji jest 175 km, a do 

Danii 150km. Na terenie Świnoujścia funkcjonują dwie przeprawy 

promowe zapewniające łączność między wyspami Uznam Wolin. Jest 

to jedyna łączność pomiędzy wyspami  

 

 

 

 

        



 
Nieruchomość położona jest w Świnoujściu przy ul. 

Kasprowicza 19, w lewobrzeżnej części miasta 

Świnoujście. Odległość od plaży Morza Bałtyckiego ok. 

330 m w linii prostej. Sąsiedztwo stanowi zabudowa 

wypoczynkowo – mieszkalna oraz komercyjna. W okolicy 

znajdują się m.in. liczne kwatery wypoczynkowe, poczta, 

restauracje, kawiarnia, apteka, plac zabaw dla dzieci, salon 

fryzjerski, kościół, itp. W okolicy znajduje się 

wystarczająca ilość sklepów spożywczo – przemysłowych 

oraz wystarczająca ilość punktów usługowych różnych 

branż. Dobry dostęp do komunikacji miejskiej, w okolic 

znajdują się przystanki linii autobusowych. Dojazd do 

nieruchomości drogą utwardzoną asfaltem. Ulica 

oświetlona oświetleniem gminnym.  

 

 

Źródło: http://zcpwz.e-mapa.net  

SZCZEGÓŁOWE POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI 
 



 

Na działce numer 152/1 posadowiony jest budynek sklasyfikowany jako pozostały budynek niemieszkalny  

o nr id. 326301_1.0001.152.2_BUD, wg. wypisu z kartoteki budynków. 

 

PPOWIERZCHNIA BUDYNKU 

67 m2 – pow. zabudowy 

50,55 m2 – pow. pomieszczeń w przyziemiu 

53,84 m2 pow. pomieszczeń na parterze 

25,95 m2 pow. pomieszczeń na poddaszu 

 

Budynek w zabudowie wolnostojącej 2,5 – kondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek dotychczas był wykorzystywany na cele mieszkalne.  

Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej z cegły, częściowo mur pruski. Ściany zewnętrzne pokryte tynkiem cementowo – 

wapiennym i częściowo pomalowane (widoczne ubytki). Dach konstrukcji drewnianej, kryty dachówką karpiówką. Trzy wejścia do budynku. Na 

poziomie przyziemia zlokalizowane jest pomieszczenie kotłowni, które obsługiwało pomieszczenia mieszkalne znajdujące się na parterze oraz 

sąsiedni budynek urzędu pocztowego – obecnie kotłownia nie funkcjonuje. Z jednego pomieszczenia można dostać się na balkon.  

 

OPIS BUDYNKU 









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/

