
5. Opis i określenie stanu nieruchomości 
5.1. Stan prawny

Przedmiotowa  nieruchomość  posiada  urządzoną  księgę  wieczystą  KW  nr
KO1D/00008572/3  prowadzoną  przez  dla  której  Sąd  Rejonowy  w  Drawsku
Pomorskim V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Dział I- O (Oznaczenie nieruchomości):
Województwo zachodniopomorskie, powiat drawski, gmina Drawsko Pomorskie, obręb
Linowno.  Nieruchomość  niezabudowana.  Działka  numer  98/1.  Obszar  całej
nieruchomości: 1,1500 ha. 

Dział I- Sp. (Spis praw związanych z własnością): 
Brak wpisów

Dział II (Własność): 
Stanisław Kister s. Jana i Kazimiery. 

Dział III (Prawa, roszczenia i ograniczenia):
Lp. 1. ---

Numer wpisu 2

Rodzaj wpisu OSTRZEŻENIE

Treść wpisu

OSTRZEŻENIE O WSZCZĘCIU EGZEKUCJI Z 
PRZEDMIOTOWEJ NIERUCHOMOŚCI W SPRAWIE 
EGZEKUCYJNEJ KM 2052/19 Z WNIOSKU WIERZYCIELA:
1. KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA W 
WARSZAWIE ODDZIAŁ TERENOWY W BYDGOSZCZY O 
EGZEKUCJĘ NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNEJ,

Dział IV (Hipoteka):
Brak wpisów

5.2. Oznaczenie w ewidencji gruntów
Województwo: zachodniopomorskie
Powiat: drawski
Jednostka ewidencyjna: Drawsko Pomorskie - obszar wiejski
Obręb ewidencyjny: 0043, Linowno

Numer działki
ewidencyjnej

Adres lub
położenie

Powierzchnia
 [ha]

Użytek i klasa bonitacyjna

Rodzaj Pow [ha]

98/1 Linowno 1,15 ŁIV
ŁV

0,16
0,99

5.3. Lokalizacja i stan otoczenia nieruchomości
Wyceniana nieruchomość zlokalizowana jest w obrębie ewidencyjnym Linowno

w  odległości  około  12  km  od  miasta  Drawsko  Pomorskie.  Bliskie  sąsiedztwo
nieruchomości stanowią tereny rolne i trwałych użytków zielonych. W dalszej odległości
znajdują  się  tereny  rolne  i  leśne,  zabudowa  mieszkaniowa  wraz  
z infrastrukturą techniczną miejscowości Kosobudki i  Linowno oraz lokalne zbiorniki
wodne.  Dojazd  do  nieruchomości  drogą  gruntową  średni  (działka  numer  94  we
władaniu  gminy  Drawsko  Pomorskie)  dla  maszyn  i  urządzeń  rolniczych  o  dużej
szerokości roboczej.



 
Rys. 1 Lokalizacja szczegółowa działki 98/1 [http://zcpwz.e-mapa.net/]

Rys. 2 Lokalizacja ogólna działki 98/1 [http://zcpwz.e-mapa.net/]



5.4. Stan zagospodarowania nieruchomości 
Przedmiotowa nieruchomość  stanowiąca działkę o numerze ewidencyjnym 98/1

jest  niezabudowana.  Działka posiada kształt   regularny,  znacznie wydłużony,  teren o
konfiguracji  płaskiej z miejscowymi odchyleniami rzędnych. Na datę oględzin  działka
porośnięta  roślinnością  trawiastą,  krzaczastą  oraz  drzewostanem  którego  wartość
opałową  zrównoważą  koszty  pozyskania  i  zrywki.  Wskaźnik  bonitacji  dla  działki
wynosi: 0,21. 

6. Uwarunkowania planistyczne i ochronne
Zgodnie  z  pismem z  wypisem z  09.07.2020  r.,  znak:  GN.6727.311.2020.MH  r.,

stwierdza  się  iż  działka  gruntu  o  numerze  ewidencyjnym  98/1  w  obowiązującym
miejscowym  planie  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Drawsko  Pomorskie
zatwierdzonym  uchwałą  nr  XXIV/196/96  Rady  Miejskiej  w  Drawsku  Pomorskim  
z dnia 29.03.1996 r.,  w sprawie aktualizacji  planu zagospodarowania przestrzennego
gminy  Drawsko  Pomorskie  (Dz.  Urz.  Woj.  Koszalińskiego  nr  20,  poz.  67)  teren
wycenianej  działki  oznaczony  jest  następująco:  tereny  łąk  i  pastwisk  
do  potencjalnych  zalesień.  Wyceniana  działka  położona  w  obszarze  chronionego
krajobrazu.
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