
Resko, ul. Wojska Polskiego 6/1
Nieruchomość na sprzedaż



Miejscowość budynki Resko

Ulica, nr budynku ul. Wojska Polskiego 6 / 1

Powierzchnia użytkowa  

lokalu

Lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 89,75 m2 usytuowany na pierwszym piętrze  

budynku mieszkalnego, do którego przynależą: zlokalizowane w tymże budynku w piwnicy  

dwa pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej 15,71m2 oraz usytuowane w budynku  

gospodarczym o numerze ewidencyjnym 2078 pomieszczenie o powierzchni użytkowej

8,40 m2, udział związany z lokalem 0,322.

Działka ewidencyjna Działka ewidencyjna o numerze 172 z obrębu 0001 Resko miasto o powierzchni 1775 m kw.

Księga wieczysta
Księga wieczysta nr SZ1L/00025434/8, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Łobzie  

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

Stan prawny gruntu Użytkowanie wieczyste

PODSTAWOWE INFORMACJE



PODSTAWOWE INFORMACJE

Lokal mieszkalny położony na I piętrze budynku mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 6 w miejscowości Resko, gmina Resko, powiat łobeski w województwie  

zachodniopomorskim.

Działka nr 172 o powierzchni 1775 m kw. o kształcie regularnym, konfiguracja terenu płaska.

Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym i budynkiem określonym w ewidencji gruntów jako budynek  transportu i łączności.

Teren działki ogrodzony siatką stalową.

Teren działki miejscowo utwardzony płytami betonowymi.

Zgodnie  z  Zaświadczeniem  Burmistrza Reska działka  położona  jest  na  obszarze,  gdzie  brak  jest  obowiązującego  miejscowego planu zagospodarowania  

przestrzennego.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Resko, uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Resku Nr XXIX/189/05  

z dnia 22.02.2005 r. (zm. uchwała Rady Miejskiej w Resku Nr VI/25/07 z dnia 27.02.2007 r. nieruchomość posiada następujące uwarunkowania i kierunki:  

Uwarunkowania:

-zabytki architektury ustanowione lub wnioskowane do wpisu do rejestru

- zabudowa mieszkaniowa z funkcjami uzupełniającymi

-stanowisko archeologiczne W-III, nr 149-Resko, stan. 8 (AZP:23-14/85)oraz teren starego miasta wpisany do rejestru zabytków pod nr 78 decyzją z 27.02.1956.,  

znak K1.V-0/62/56

Kierunki:

- 1.1 RESKO – strefa zabudowy wielofunkcyjnej



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość położona jest w strefie  

stanowią  

punkty

śródmiejskiej. Najbliższe otoczenie  

budynki mieszkalne wielorodzinne,  

usługowe, szkoła, poczta, stacja paliw.

Położenie Nieruchomości : żródło Google maps



LOKALIZACJA I DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA

Bezpośrednie sąsiedztwo  

nieruchomości stanowią:

od strony zachodniej – budynek  

mieszkalny, dalej poczta oraz ulica  

1 Maja

od strony północnej – szkoła  

podstawowa

od strony wschodniej – budynki  

mieszkalne

od strony południowej – ulica  

Wojska Polskiego, dalej budynki ,  

mieszkalne



LOKAL MIESZKALNY - ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

Pomieszczenia przynależne:

Lokal mieszkalny:

1 Przedpokój Powierzchnia 8,44 m 2

2 Łazienka Powierzchnia 5,83 m 2

3 Kuchnia Powierzchnia 15,03 m 2

4 Pokój Powierzchnia 19,85 m 2

5 Pokój 20,9 m 2

Powierzchnia

6 Pokój Powierzchnia 19,7 m 2

x Razem Powierzchnia 89,75 m 2

1 Piwnica Powierzchnia 9,84 m 2

2 Piwnica Powierzchnia 5,84 m 2

3 Pom. gospodarcze w bud. 2078 Powierzchnia 8,4 m 2

x Razem pomieszczenia przynależne Powierzchnia 24,11 m 2



Kontakt:

Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Szczecinie 

Wydział Zarządzania Nieruchomościami 

al. Niepodległości 41/42, 70-940 Szczecin, pokój nr 161

Telefon: 502 019 781 lub 91 440 13 47

e-mail: natalia.jader@poczta-polska.pl

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.

mailto:natalia.jader@poczta-polska.pl
http://www.nieruchomosci.poczta-polska.pl/

