
Mielęcin, ul. Główna 4
Nieruchomość na sprzedaż



Miejscowość Mielęcin, ul. Główna 4

Gmina / Powiat Gmina Pyrzyce / powiat pyrzyce

Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana dwoma budynkami o łącznej powierzchni użytkowej 

266,36 m kw. oraz 24,10 m kw.

Działka ewidencyjna
Działka ewidencyjna o numerze 83 z obrębu ewidencyjnego 321205_5.0018, Mielęcin 

o powierzchni  0,1937 ha 

Księga wieczysta

Stan prawny gruntu Użytkowanie wieczyste

PODSTAWOWE INFORMACJE

Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą numer KW Nr SZ2T00010716/5 prowadzoną przez 

Sąd Rejonowy w Stargardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą 

w Pyrzycach



PODSTAWOWE INFORMACJE

➢ Nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 83 zlokalizowana jest w obrębie ewidencyjnym 321205_5.0018, Mielęcin, w gminie 

Pyrzyce, w powiecie pyrzyckim, w województwie zachodniopomorskim;

➢ Działka nr 83 zabudowana jest dwoma pozostałymi budynkami niemieszkalnymi o powierzchni 266,36 m2 (powierzchnia zabudowy –

132 m2) oraz 24,10 m2 (powierzchnia zabudowy – 31 m2) ;

➢ Działka gruntu o dwóch funkcjonalnych częściach: I. zabudowanej (użytek Bi - inne tereny zabudowane o pow. 0,0790 ha) wraz z 

przyległym terenem podwórza oraz II. stanowiąca grunt orny (użytek RIIIa pow. 0,0284 ha oraz RIVa o pow. 0,0863 ha); 

➢ Teren działki głównie płaski, kształt nieregularny, wydłużony. Działka częściowo ogrodzeniem z siatki rozpiętym na słupkach stalowych,

z furtką od frontu budynku oraz bramą wjazdową, zapewniające wjazd i dojście na teren posesji. Od zaplecza, pomiędzy budynkami

grunt działki nieutwardzony, zarośnięty z pojedynczymi egzemplarzami drzew i krzewów. Niezabudowany teren nieruchomości,

usytuowany za budynkiem gospodarczym stanowi odłogowany teren rolniczy, porośnięty roślinnością trawiastą i krzaczastą;

➢ 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. Dojazd bezpośredni stanowi doga gruntowa (ok.30 m) z drogi asfaltowej; 

➢ Działka nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;

➢ W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka nr 83 obręb Mielęcin gm. Pyrzyce, położona jest 

w części na obszarze zainwestowania do zachowania (tereny zabudowane z sadami i ogrodami) oraz na obszarze objętym ochroną 

konserwatorską (strefa „B” pośredniej ochrony konserwatorskiej) a w części  w strefie rolniczej przestrzeni produkcyjnej (obszar

rolnictwa intensywnego – gleby bardzo dobre i dobre),

➢ Nieruchomość została wpisana do  Gminnej Ewidencji Zabytków. 



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

❑ Przedmiotowa nieruchomość położona jest w centrum miejscowości

Mielęcin, w gminie Pyrzyce. Miejscowość Mielęcin znajduje się około 8,5 km

od siedziby Gminy. Gmina Pyrzyce znajduje się w zachodniej części

województwa zachodniopomorskiego, w środkowej części powiatu

pyrzyckiego, przy międzynarodowej drodze E-65, w odległości 45 km od

Szczecina, 30 km od Stargardu, 60 km od portu lotniczego Szczecin-

Goleniów, 150 km od Berlina. W oddalonym o 50 km Kołbaskowie znajduje

się najbliższe przejście graniczne (Polska-Niemcy);

❑ Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowią: zabudowa

mieszkaniowa wsi wraz z towarzyszącymi budynkami gospodarczymi. Dojazd

do nieruchomości dogodny. Dojazd bezpośredni do nieruchomości stanowi

droga gruntowa (ok.30m), na którą zjeżdża się z drogi asfaltowej (droga

wojewódzka 119).

źródło: http://wikipedia.pl

http://wikipedia/pl


POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

https://mapy.geoportal.gov.pl



ZABUDOWA

KLASYFIKACJA WG 
EWIDENCJI BUDYNKÓW

ID BUDYNKU
POWIERZCHNIA 
UŻYTKOWA (m2)

POWIERZCHNIA 
ZABUDOWY (m2)

Pozostałe budynki 
niemieszkalne 321205_5.0018.83.2_BUD 266,36 132 

Pozostałe budynki 
niemieszkalne

321205_5.0018.83.1_BUD 24,10 31 



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.

http://www.nieruchomosci.poczta-polska.pl/

