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Adres i opis nieruchomości 
Nr  

działki 

 Powierzchnia 

[ha] 

Oznaczenie nieruchom. 

wg danych z ewidencji 

gruntów 

Przeznacz. nieruchom. w planie 

zagospodarowania przestrzennego 

Cena  

nieruchomości 

netto 

 [zł] 

Forma 

zbycia 

I II III IV V VI VII 

SŁUPSK - ul. Jana Kozietulskiego. 

Nieruchomość usytuowana w płd.-wsch. części śródmieścia 

 miasta Słupska, w sąsiedztwie terenów wojskowych oraz 

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej. 

Działki tworzą zwarty kompleks o dość regularnym 

kształcie. Teren ogrodzony, z dwoma bramami wjazdowymi 

od ul. Boh. Westerplatte i ul. Kozietulskiego, położony w 

zasięgu pełnej infrastruktury technicznej.  

Zabudowę nieruchomości stanowią: 

- budynek pralni o pow. ogólnej 2 323 m2, pow. użytkowej 

1 587 m2 oraz kubaturze 12 024 m3, 

- budynek portierni - posadowiony na działce nr 13/5,  o 

pow. ogólnej 25 m2, pow. użytkowej 15,60 m2 oraz 

kubaturze 140 m3, 

- Czerpnia powietrza – posadowiony na działce nr 12/5 

obiekt o murowany o powierzchni zabudowy 6 m2. 

Ponadto, na terenie nieruchomości znajdują się drogi z 

trylinki oraz plac z płyt betonowych. Natomiast, od ulicy 

Boh. Westerplatte spora część nieruchomości stanowi obszar 

zielony – roślinność trawiasta oraz licznie występujące 

drzewa, między innymi szpaler świerków. 

12/1, 

12/5, 

13/1, 

13/5 

 

0,4789 ha 

Obręb ewidencyjny:  

226301_1.0017, 17,  

rodzaj użytków:  

"Bi" – inne tereny 

zabudowane,   

KW Nr 

SL1S/00028856/6 

Zgodnie z obowiązującym miejscowym 

planem zagospodarow. przestrzennego 

„Kniaziewicza” w Słupsku, zatwierdzonym 

uchwałą Nr LXIII/868/06 Rady Miejskiej w 

Słupsku z dnia 25.10.2006 r., teren działek: 

- Nr  13/1 -  jest położony na obszarze 

oznaczonym symbolem A9 IS – tereny 

specjalne nie powodujące wyznaczenia 

strefy ochronnej poza ich granicą   

- Nr 12/1 i 12/5 – jest położony na obszarze 

oznaczonym symbolem A8 U – tereny 

usług istniejących 

- Nr 13/5 – jest położony na obszarze 

oznaczonym A7 MW – teren istniejącej 

zabudowy wielorodzinnej. 

 

 

1.150.000,00 

Sprzedaż w drodze 

przetargu 

nieograniczonego 

Ceny w/w nieruchomości są podane w kwocie netto. 

      Ewentualny nabywca zobowiązany jest do zapłaty należnego podatku VAT zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi w dniu zawarcia umowy sprzedaży. 

 Okazanie granic może nastąpić staraniem i na koszt nabywców. 

     Osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości zgodnie z przepisami art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce 

nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) termin do złożenia wniosku upływa z dniem 17.09.2019 r. 

Informacja o wywieszeniu wykazu opublikowana została w gazecie Dziennik Bałtycki oraz na stronie Agencji www.amw.com.pl w dniu 06.08.2019 r..  

 

        Wykaz wywieszono      od dnia:  06.08.2019 r. 

   

 
do dnia:  27.08.2019 r. 

 

Sporządził: Jacek Budny………………… 

  

    

Sprawdziła: Małgorzata Surdel-Nowak  …………………… 

 
 



 

     

        


