
Dziwnów ul. Juliusza Słowackiego 18 
Nieruchomo ć na sprzeda  



Miejscowość Dziwnów 

Ulica, nr budynku Juliusza Słowackiego 18 

Powierzchnia budynków 
Nieruchomość jest zabudowana budynkami o łącznej powierzchni użytkowej 676,00 m kw.  

Budynki spełniają funkcję: usługowo-mieszkalną i gospodarczą. 

Działka ewidencyjna 
Działka ewidencyjna o numerze 320/1 z obrębu Dziwnów 0002 o łącznej powierzchni 1274  

m kw. 

Księga wieczysta 
Księga wieczysta nr SZ1K/00006251/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kamieniu  

Pomorskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych 

Stan prawny gruntu Użytkowanie wieczyste 

PODSTAWOWE INFORMACJE 



PODSTAWOWE INFORMACJE 

 
 Nieruchomość położona w Dziwnowie. działka posiada płaskie ukształtowanie terenu i kształt zbliżony do prostokąta, teren  

nieruchomości jest ogrodzony i zagospodarowany krzewami ozdobnymi oraz pielęgnowanym trawnikiem, nieruchomość posiada własną  

drogę wewnętrzną wykonaną z betonowych płyt oraz ciągi piesze utwardzone kostką polbruk. 

 Bezpośredni dostęp do działki dogodny – odbywa się drogą utwardzoną o nawierzchni asfaltowej – ul. Juliusza Słowackiego. 

 Na nieruchomość składa się działka nr 320/1 o powierzchni 1274 m², wraz z posadowionymi na niej, stanowiącymi od gruntu odrębny  

przedmiot  własności,  budynkiem  użytkowo  -  mieszkalnym  o  powierzchni  użytkowej  660,40  m²,  oraz  budynkiem  gospodarczymi   o 

powierzchni użytkowej 15,60 m². 

 Działka uzbrojona w sieć elektryczną, wodną, kanalizacyjną oraz gazową. 

 Teren na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość, nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania  

przestrzennego. 

Natomiast w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dziwnów nieruchomość położona jest na 

obszarze oznaczonym funkcją zabudowa usługowa. 
W dniu 28 sierpnia 2007 r. Rada Miejska w Dziwnowie podjęła Uchwałę Nr XIII/79/2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia  
miejscowego zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren przedmiotowej nieruchomości. 



POŁO ENIE NIERUCHOMO CI 

 
 Nieruchomość usytuowana jest przy ul. Juliusza Słowackiego, jednej  

z głównych ulic w Dziwnowie, przy Nabrzeżu Kościuszkowskim w  

pierwszej linii zabudowy od rzeki „Dziwna” na terenie pomiędzy  

korytem rzeki a brzegiem Morza Bałtyckiego (ok. 400 m w linii prostej) 

 
 Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowią tereny zabudowane  

budynkami mieszkalno – pensjonatowymi, handlowo – usługowymi,  
stacją paliw oraz budynkami gastronomicznymi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Położenie Nieruchomości : żródło Geoportal 

Położenie Dziwnowa w województwie zachodniopomorskim,  

źródło:https://pl.wikipedia.org/wiki/Podzia%C5%82_administracyjny_wojew%C3%B3dztw  
a_zachodniopomorskiego 



POŁO ENIE NIERUCHOMO CI 



LOKALIZACJA I DOSTĘPNO Ć KOMUNIKACYJNA 

Zabudowana  

miejscowości 

działka 320/1 jest położona w  

Dziwnów,  gmina  Dziwnów, powiat 

kamieński, województwo zachodniopomorskie.  

Nieruchomość    usytuowana    jest    przy    ul.   Juliusza 

Słowackiego 18, jednej z głównych ulic w Dziwnowie,  

przy Nabrzeżu Kościuszkowskim w pierwszej linii  

zabudowy od rzeki „Dziwna” na terenie pomiędzy  

korytem rzeki a brzegiem Morza Bałtyckiego (ok. 400 m  

w linii prostej) 

Komunikację miejscowości z regionem zapewnia droga  

wojewódzka nr 102 (Międzyzdroje – Kołobrzeg) oraz  

sieć dróg lokalnych. Dojazd do nieruchomości dogodny,  

drogą utwardzoną asfaltową. 



wykorzystywany  jako obiekt użytkowo –  

przystosowany do całorocznego  prowadzenia 

mieszkalny,  

działalności 

w zakresie usługowym a także w sezonie letnim wynajmu pokoi.  

Parter stanowi część usługowa, zaś piętro i poddasze część  

mieszkalna (pokoje gościnne) Budynek wyposażony w następujące  

instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjną oraz gazową. Na  

nieruchomości znajduje się także budynek gospodarczy  o 

powierzchni użytkowej 15,60   m2. 

ZABUDOWA 

 
Id. 

 
Nazwa budynku 

 
Powierzchnia użytkowa [m2] 

 

Liczba kondygnacji naziemnych 

-podziemnych 

Budynek Usługowo - mieszkalny 660,40 2/0. 

Budynek gospodarczy 15,60 1/0 

Budynek usługowo - mieszkalny 

Budynek gospodarczy 

 

Na przedmiotowej nieruchomości znajduje się wolnostojący  

budynek usługowo - mieszkalny dwukondygnacyjny wraz  z 

poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony, średniowysoki,  o 

powierzchni użytkowej (bez strychu) 660,40 m2. Budynek  

wykonany    w    technologii    tradycyjnej,    murowanej.     Budynek 



Kontakt: 
 

Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomo ci w Szczecinie  
Wydział Zarządzania Nieruchomo ciami  
al. Niepodległo ci 41/42, 70-940 Szczecin, pokój nr 161 

Telefon: 91 440 14 19 

e-mail: agnieszka.sarnowska@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. 
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