
Ińsko, ul. Orzechowa 1 
Nieruchomość na sprzedaż 

_____________________________________________ 



Miejscowość budynki Ińsko

Ulica, nr budynku ul. Orzechowa 1

Powierzchnia budynków

Nieruchomość jest zabudowana budynkami o funkcji innej niemieszkalnej: nr 1 o powierzchni 

zabudowy 27,00 m kw. (dotychczas trafostacja), nr 2 o powierzchni zabudowy 20,00 m kw. 

(dotychczas hydrofornia),  nr 4 o powierzchni użytkowej 427,20 m kw. (dotychczas budynek 

wczasowy), nr 5 o powierzchni użytkowej 598,21 m kw. (dotychczas budynek administacyjno -

gospodarczy ze stołówką i hotelem) , nr 6, 7, 8 i 9 – każdy o powierzchni użytkowej 102,90 m 

kw. (dotychczas budynki wczasowe), nr 10 o powierzchni użytkowej 896,00 m kw. (dotychczas 

budynek szkoleniowo- wczasowy z kawiarnią) oraz obiektem nr 3 (wiata) o powierzchni 

zabudowy 54,28 m kw.  

Działka ewidencyjna Działka ewidencyjna o numerze 481 z obrębu Nr 1 Miasto Ińsko o powierzchni 14 621 m kw.

Księga wieczysta
Księga wieczysta nr SZ1T/00062127/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Stargardzie

V Wydział Ksiąg Wieczystych

Stan prawny gruntu Użytkowanie wieczyste

PODSTAWOWE INFORMACJE



PODSTAWOWE INFORMACJE

Nieruchomość zlokalizowana jest w obrębie Nr 0001 Miasto Ińsko przy ul. Orzechowej 1, w powiecie stargardzkim

w województwie zachodniopomorskim, przy ul. Orzechowej 1.

Teren działki całkowicie ogrodzony. Działka posiada dwie bramy wjazdowe: od ulicy Orzechowej (rozsuwana) oraz od ulicy

Spacerowej (dwuskrzydłowa), nad którą położone jest jezioro Ińsko z plażą, na wprost drugiego wyjścia.

Działka posiada regularny kształt wielokąta, znacznie wyniesiona ponad lustro wody, konfiguracja terenu pagórkowata, na

skłonie w kierunku jeziora.

Działka posiada urządzone miejsca parkingowe, utwardzone pytami betonowymi, a także ciągi piesze utwardzone kostką

„Polbruk” i płytami chodnikowymi, schody betonowe wyłożone płytkami ceramicznym. Teren oświetlony lampami stalowymi.

Poza terenem parkingowym i ciągami komunikacyjnymi teren porośnięty trawą, krzewami (żywopłot) oraz drzewami: brzoza,

świerk, sosna, jarzębina, modrzew, buk.

Teren działki uzbrojony jest w instalacje: elektryczną, miejską instalację wodociągową, a także z własnego ujęcia – hydrofor,

sanitarną i deszczową. Ogrzewanie z własnej kotłowni na olej opałowy.



e

POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

 Nieruchomość położona w środkowej części 

województwa zachodniopomorskiego w powiecie 

stargardzkim w mieście Ińsko, we wschodniej części 

miasta nad Jeziorem Ińsko.     

 Na Pojezierzu Ińskim, w otulinie przy wschodniej 

granicy Ińskiego Parku Krajobrazowego. 

 Nieruchomość dobrze skomunikowana z innymi 

miejscowościami regionu . Przez miejscowość Ińsko 

prowadzi droga wojewódzka nr 151 relacji Świdwin –

Gorzów Wielkopolski. 

Źródło: wikipedia.pl



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

Najbliższe zabudowania rekreacyjne, prywatne

domki letniskowe, pole biwakowe, restauracja,

punkty gastronomiczne funkcjonujące w okresie

letnim oraz jezioro Ińsko z plażą miejską i molo.

Położenie Nieruchomości : żródło Geoportal



LOKALIZACJA I DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA

Bezpośrednie sąsiedztwo 

nieruchomości stanowią:

od strony zachodniej – ulica 

Spacerowa, dalej miejska plaża z 

molem i jezioro Ińsko

od strony północnej – ośrodek 

wypoczynkowy „Promyk”

od strony wschodniej – ulica 

Orzechowa, dalej las

od strony południowej – zabudowa 

domkami rekreacyjnymi, dalej 

restauracja  

Źródło: Geoportal



ZABUDOWA
• Na działce 481 

posadowionych jest 9 

budynków nr 1, 2 oraz 4-10 i 

wiata stalowa (3).

• W miejscowym palnie 

zagospodarowania 

przestrzennego 

zatwierdzonym Uchwałą Nr 

XIV/90/2011 Rady Miejskiej 

w Ińsku z dn. 27.X.2011 r.  

Opublikowanym w 

Dzienniku Urzędowym 

Województwa 

Zachodniopomorskiego z 

30.I.2012 pod poz. 185, 

działka położona jest na 

terenie objętym zapisem 

13Ut – „Teren zabudowy 

usługowej turystyki (ośrodki 

wypoczynkowe)”, 14E –

„Teren infrastruktury 

technicznej 

(elektroenergetyka)”, 15K –

„Teren infrastruktury 

technicznej (kanalizacja, 

przepompownia)”, 5aKDW

– „Teren ulic wewnętrznych”

Budynek 1 Budynek 4 Budynek 5 

Budynek 2

Budynek 8

Budynek 6

Budynek 7

Budynek 10

Budynek 9

Źródło: insko.e-mapa.net

Wiata (3)



ZABUDOWA

Id Nazwa budynku

Powierzchnia 

użytkowa

[m2]

Kubatura [m2]
Powierzchnia

zabudowy [m2]

Liczba kondygnacji 

nadziemnych/podziemnych

1 budynek inny niemieszkalny nd. bd 27 1/0

2 budynek inny niemieszkalny nd. bd 20 1/0

4 budynek inny niemieszkalny 427,20 bd 141 2/0

5 budynek inny niemieszkalny 598,21 bd 747 1/0

6 budynek inny niemieszkalny 102,90 bd 93 2/0

7 budynek inny niemieszkalny 102,90 bd 93 2/0

8 budynek inny niemieszkalny 102,90 bd 93 2/0

9 budynek inny niemieszkalny 102,90 bd 92 2/0

10 budynek inny niemieszkalny 896,00 bd 454 2/-1

3 wiata nd. nd. 54,28 nd.



Maria



Kontakt: 

Wydział Zarządzania Nieruchomościami

70-940 Szczecin, Al. Niepodległości 41/42 

Telefon:  91 440 13 47,  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/

