
Szczecin ul. Nauczycielska 11 
Nieruchomość na sprzedaż 



Miejscowość Szczecin 

Ulica, nr budynku Nauczycielska 11 

Powierzchnia budynków 
Nieruchomość jest zabudowana budynkami o łącznej powierzchni użytkowej 236,61 m kw.  

Budynki spełniają funkcję: usługowo-mieszkalną i gospodarczą. 

Działka ewidencyjna Działka ewidencyjna o numerze 111/3 z obrębu Dąbie 4201 o łącznej powierzchni 1107 m kw. 

Księga wieczysta 
Księga wieczysta nr SZ1S/00136925/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Szczecin  

Prawobrzeże i Zachód, X Wydział Ksiąg Wieczystych 

Stan prawny gruntu Użytkowanie wieczyste 

PODSTAWOWE INFORMACJE 



PODSTAWOWE INFORMACJE 

 
 Nieruchomość położona w Szczecinie. Powierzchnia terenu płaska, działka posiada kształt wieloboku foremnego, nieruchomość  

ogrodzona. Działka od południa, wschodu i zachodu graniczy z łąkami. Bezpośredni dostęp do działki dogodny – odbywa się drogą  

utwardzoną o nawierzchni asfaltowej – ulica Nauczycielskiej. 

 Na nieruchomość składa się działka nr 113/3 o powierzchni 1107 m², wraz z posadowionymi na niej, stanowiącymi od gruntu odrębny  

przedmiot własności, budynkiem usługowo - mieszkalnym o powierzchni użytkowej 196,05 m², oraz budynkiem gospodarczymi  o 

powierzchni użytkowej 40,56 m². 

 Działka uzbrojona w sieć elektryczną, wodną. Kanalizacja (zbiornik na nieczystości ciekłe),  

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

przestrzennego. 

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Szczecin nieruchomość położona jest na obszarze 

określonym jako: 

Funkcja dominująca: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z niezbędnymi obiektami infrastruktury technicznej. 

Funkcje uzupełniające: usługi, istniejąca zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niskiej intensywności, zieleń urządzona zieleń leśna,  

działalność produkcyjno - usługowa. 



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI 
 

 Najbliższe sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa o  

funkcji mieszkaniowej; 

 Bezpośredni dostęp do działki dogodny – odbywa się drogą  

utwardzoną o nawierzchni asfaltowej – ulicy Nauczycielskiej; 

 Nieruchomość zlokalizowana w obrębie ewidencyjnym  

Dąbie, 10 km od jeziora Dąbie. 

Położenie Dziwnowa w województwie zachodniopomorskim,  

źródło:https://pl.wikipedia.org/wiki/Podzia%C5%82_administracyjny_wojew%C3%B3dztwa_zacho  

dniopomorskiego 



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI 

Położenie Nieruchomości : żródło Geoportal 



LOKALIZACJA I DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA 
 

Szczecin leży w północno -zachodniej części Polski.  

Osiedle Dąbie na którym znajduje się zbywana  

nieruchomość, ze względu na uwarunkowania historyczne,  

wyodrębnioną zabudowę, powierzchnię i różnorodność  

funkcji pełni rolę samodzielnego organizmu miejskiego.  

Administracyjnie Osiedle stanowi jednostkę pomocniczą  

Miasta Szczecin. 

Osiedle jest bardzo dobrze skomunikowane z innymi  

częściami Miasta (pętla autobusowa). Bezpośredni dostęp  

do  działki  dogodny  –  odbywa  się  drogą  utwardzoną   o 

nawierzchni asfaltowej – ulica Nauczycielskiej. 



nieruchomości znajduje się 

wolnostojący  budynek mieszkalno   -   użytkowy o 

powierzchni zabudowy 146 m², powierzchni  

użytkowej 196,05 m², dwukondygnacyjny, częściowo  

podpiwniczony. Wyposażony w instalacje elektryczną,  

wodociągową, kanalizacyjną (szambo), ogrzewanie z 

własnej  kotłowni – piec na paliwo ciekłe. Na 

nieruchomości  znajdują się także budynek 

gospodarczy o powierzchni  użytkowej 40,56 m². 

ZABUDOWA 

Na przedmiotowej 

 

Id. 

 

Nazwa budynku 
Powierzchnia użytkowa [m2] Liczba kondygnacji naziemnych 

-podziemnych 

Budynek usługowo - mieszkalny 196,05 2/1. 

Budynek gospodarczy 40,56 1/0 

BUDYNEK USŁUGOWO - MIESZKALNY 

BUDYNEK GOSPODARCZY 



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. 


