
5. Opis i określenie stanu nieruchomości 
5.1. Stan prawny

Przedmiotowa  nieruchomość  posiada  urządzoną  księgę  wieczystą  KW  nr
KO1D/00031853/7  prowadzoną  przez  dla  której  Sąd  Rejonowy  w  Drawsku
Pomorskim V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Dział I- O (Oznaczenie nieruchomości):
Działki ewidencyjne

Lp. 1. ---

Numer działki 393/8

Położenie (numer porządkowy / 
województwo, powiat, gmina, miejscowość)

Lp. 1. 1
ZACHODNIOPOMORSKIE, DRAWSKI, CZAPLINEK, CZARNE 
WIELKIE

Sposób korzystania GRUNTY ORNE

Przyłączenie (numer księgi wieczystej, z której 
odłączono działkę, obszar)

/ 00024581 / , 1,1456 HA

Obszar całej nieruchomości 1,1456 HA

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

Dział II (Własność): 
Jacek Maria Tokarski s. Włodzimierza i Wandy w udziale do 1/2.
Krzysztof Stępa s. Bogusława i Mieczysławy w udziale do ½. 

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

Numer wpisu 1

Rodzaj wpisu OSTRZEŻENIE

Treść wpisu

OSTRZEŻENIE O WSZCZĘCIU EGZEKUCJI Z 
PRZEDMIOTOWEJ NIERUCHOMOŚCI W SPRAWIE 
EGZEKUCYJNEJ KM 980/20Z WNIOSKU WIERZYCIELA 
ZOFII MAGNATTI O EGZEKUCJĘ NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNEJ.

Przedmiot wykonywania Z UDZIAŁU JACKA MARII TOKARSKIEGO

Dział IV (Hipoteka):
Brak wpisów

5.2. Oznaczenie w ewidencji gruntów
Województwo: zachodniopomorskie
Powiat: drawski
Jednostka ewidencyjna: Czaplinek obszar wiejski
Obręb ewidencyjny: 0055, Czarne Wielkie

Numer działki
ewidencyjnej

Adres lub
położenie

Powierzchnia
 [ha]

Użytek i klasa bonitacyjna

Rodzaj Pow [ha]



393/8 Czarne Wielkie 1,1456
RIVb

RV
0,9700
0,1756

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

Wielkie  w  sąsiedztwie  miejscowości  Kuszewo  w  odległości  około  10  km  od  miasta
Czaplinek.  Bliskie sąsiedztwo nieruchomości stanowią tereny rolne,  droga dojazdowa
asfaltowa oraz tereny rozproszonej  zabudowy mieszkaniowej miejscowości Kuszewo.
W dalszej odległości znajdują się tereny rolne i leśne, zabudowa mieszkaniowa wraz  
z infrastrukturą techniczną miejscowości Kuszewo, niezabudowane tereny inwestycyjne
i jezioro Komorze. Dojazd do nieruchomości bezpośrednio z drogi asfaltowej oznaczonej
numerem 75/2.
 
Rys. 1 Lokalizacja szczegółowa działki 393/8 [http://zcpwz.e-mapa.net/]

Rys. 2 Lokalizacja ogólna działki 393/8 [http://zcpwz.e-mapa.net/]



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

393/8  jest  niezabudowana.  Działka  posiada  kształt   nieregularny,  teren  
o konfiguracji płaskiej z miejscowymi odchyleniami rzędnych ze skłonem w kierunku
północno – zachodnim. Na datę oględzin działka porośnięta trawą na gruntach ornych.
W  części  północno  –  zachodniej  działki  teren  podmokły  porośnięty  roślinnością
trawiastą.  Zgodnie  z  treścią  mapy  zasadniczej  przez  teren  działki  przy  granicy
południowej  przebiega  sieć  wodna.  Uzbrojenie  działki  w  urządzenia  infrastruktury
technicznej: w zasięgu. 

6. Uwarunkowania planistyczne i ochronne
Zgodnie z pismem z 10.06.2020 r., znak: GMK.6727.1.120.2020 r., stwierdza się iż

działka gruntu o numerze ewidencyjnym 393/8 z obrębu Czarne Wielkie nie jest objęta
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.  

Zgodnie  ze  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania
przestrzennego  gminy  Czaplinek  zatwierdzonym  uchwałą  numer  XXVII/241/16  
z  dnia  24.11.2016  r.,  w  sprawie  uchwalenia  zmiany  studium  uwarunkowań  
i  kierunków zagospodarowania  przestrzennego Gminy Czaplinek oznaczona jest  jako
grunt rolny.
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