
Kołczewo ul. Pocztowa 6
Nieruchomość na sprzedaż 

___________________________________________                                                                                  



Miejscowość Kołczewo

Ulica, nr budynku Pocztowa 6

Powierzchnia budynków

Nieruchomość jest zabudowana budynkiem sklasyfikowanym jako pozostały budynek 

niemieszkalny o  powierzchni zabudowy 166 m kw. oraz budynkiem produkcyjnym 

usługowo i gospodarczym  dla rolnictwa o powierzchni zabudowy 29 m kw. 

Działka ewidencyjna
Działka ewidencyjna o numerze 434/2 z obrębu ewid.  0121- Kołczewo 1 o łącznej 

powierzchni 1601 m kw.

Księga wieczysta
Księga wieczysta nr SZ1K/00020510/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kamieniu 

Pomorskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych

Stan prawny gruntu Użytkowanie wieczyste

PODSTAWOWE INFORMACJE



PODSTAWOWE INFORMACJE

❑ Działka nr 434/2 o pow. 1601 m. kw. zabudowana budynkiem sklasyfikowanym jako pozostały budynek niemieszkalny

o powierzchni zabudowy 166 m kw. oraz budynkiem produkcyjnym usługowo i gospodarczym dla rolnictwa o powierzchni

zabudowy 29 m kw w zabudowie wolnostojącej.

❑ Ze względu na fakt, iż w gruncie działki 434/2 znajduje się infrastruktura teletechniczna Orange Polska S.A.(OPL) , Poczta 

Polska S.A. (PP) ustanowiła na rzecz OPL ograniczone prawo rzeczowe w postaci służebności przesyłu o łącznej powierzchni 

77,04 m. kw. – wpis ten znajduje się w III dziale KW SZ1K/00020510/9.

❑ W budynku przy, ul. Pocztowej 6 w Kołczewie Orange Polska S.A. użytkuje pomieszczenia o pow. 21 m. kw., które

usytuowane są w piwnicy i na parterze budynku – na tą powierzchnię PP ustanowiła ograniczone prawo rzeczowe z wpisem do

KW SZ1K/00020510/9

❑ Działka uzbrojona w sieć elektryczną, wodną, kanalizacyjną oraz teletechniczną.

❑ Teren na którym zlokalizowana jest przedmiotowa nieruchomość, nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego.

Natomiast w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dziwnów wynika, że działka leży 

częściowo na terenie usług oraz częściowo na terenie przeznaczonym na cele rolne.



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

❑ Nieruchomość usytuowana jest w Kołczewie przy ul. Pocztowej 6.

Miejscowość położona około 18 km na północ od Wolina przy drodze

wojewódzkiej nr 102, nad jeziorami Kołczewo i Recz.

❑ Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa siedliskowa

wsi, tereny niezabudowane, starodrzew i jezioro Kołczewo.

Położenie Nieruchomości: https://www.google.com



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

Źródło: mapa ewidencyjna 



LOKALIZACJA I DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA

Zabudowana działka 434/2 jest położona w

miejscowości Kołczewo , gmina Wolin, powiat

kamieński, województwo zachodniopomorskie przy

ul. Pocztowej 6.

Skomunikowanie z aglomeracją szczecińską

i Świnoujściem zapewnione zostaje drogą krajową

nr 3, natomiast z pasem miejscowości nadmorskich

drogą wojewódzką 102, w pozostałym zakresie

siatką dróg powiatowych.

Źródło: http://e-mapa.net



Na działce nr 434/2 posadowiony jest wolnostojący budynek

niemieszkalny z poddaszem nieużytkowym, częściowo podpiwniczony,

oraz budynek produkcyjny, usługowy i gospodarczy dla rolnictwa

wzniesiony w technologii tradycyjnej, murowanej.

Na parterze budynku niemieszkalnego usytuowane były pomieszczenia

urzędu pocztowego,.

W budynku przy, ul. Pocztowej 6 w Kołczewie Orange Polska SA.

użytkuje pomieszczenia o pow. 21 m. kw – na tą powierzchnię PP

ustanowiła ograniczone prawo rzeczowe z wpisem do KW.

ZABUDOWA

Id. Nazwa budynku
Powierzchnia zabudowy 

[m2]

Budynek Niemieszkalny 166

Budynek
budynek produkcyjny, usługowy i 

gospodarczy dla rolnictwa 
29

Budynek główny/niemieszkalny

Źródło: mapa ewidencyjna 

Właścicielem działek gruntu jest Skarb Państwa. Wieczystym użytkownikiem gruntów oraz właścicielem budynku znajdującego się na tej działce jest Poczta Polska

Działka jest, w użytkowaniu wieczystym do dnia 05.12.2089 r.



RZUT PARTERU

Pomieszczenie z ustanowionym OPR na rzecz Orange Polska S.A.



RZUT PIWNICY

Pomieszczenie z ustanowionym OPR na rzecz Orange Polska S.A.



INFRASTRUKTURA OPL 

Infrastruktura   OPL







Kontakt: 

Wydział Zarządzania Nieruchomościami

70-940 Szczecin, Al. Niepodległości 41/42 

Telefon:  91 440 14 19

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/

