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OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI 
 

SZCZECIN, UL. KU SŁOŃCU 121, 122, 123 
NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA 

 

 
Szczecin, ul. Ku Słońcu 121, 122, 123 
działka nr 175 

powierzchnia: 0,1488 ha 
KW: SZ1S/00152574/6 
grunt w użytkowaniu wieczystym 
 

Przeznaczenie: działalność w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej  
i specjalistycznej opieki zdrowotnej wraz z działalnością 

przeciwnowotworową oraz na prowadzenie działalności 
polegającej na prowadzeniu placówki zapewniającej 
całodobową opiekę osobą niepełnosprawnym, przewlekle 

chorym lub osobom w podeszłym wieku. (np. Dom Opieki dla 
Seniorów) 
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LOKALIZACJA 
 

Nieruchomość położona w Szczecinie przy ul. Ku 
Słońcu 121-123, w południowo-wschodniej 
części osiedla Gumieńce, w bezpośrednim 

sąsiedztwie węzła komunikacyjnego o znaczeniu 
wojewódzkim jakim jest rondo im. Księdza 
Lucjana Gierosa u zbiegu ulic: Ku Słońcu, 

Hieronima Derdowskiego, Leopolda Okulickiego, 
Europejskiej i Dworskiej. W sąsiedztwie 
nieruchomości znajdują się tereny zabudowy 

mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej, Jezioro 
Słoneczne oraz tereny cmentarze centralnego. 
Nieruchomość jest bardzo dobrze skomu-

nikowana: linie tramwajowe numer 8, 10 z przy-
stankiem oraz kilka linii autobusowych (53, 60, 
705, 713).  
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OPIS NIERUCHOMOŚCI 
 

Prawo użytkowania wieczystego. Nieruchomość niezabudowana, oznaczona  
w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 175 o powierzchni 1488 m2,  
z obrębu ewidencyjnego 98 Pogodno.  

Grunty w/w działki w ewidencji oznaczone są jako inne tereny niezabudowane Bi 
(1488 m2). Dla w/w działki prowadzona jest przez Sąd Rejonowy Szczecin – 
Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta 

nr KW nr SZ1S/00152574/6. 
 
Działka 175 jest działką narożną posiadającą kształt regularny, zbliżony do 

prostokąta, teren płaski, utwardzony tylko dojazd do budynku. Działka ogrodzona. 
Od strony zachodniej działka przylega do Ronda Gierosa, od strony północno-
wschodniej do ul. Ku Słońca natomiast od strony południowo-wschodniej do  

ul. Okulickiego. Od strony południowo-zachodniej działka graniczy z drogą 
wewnętrzną, osiedlową. Wejście i wjazd na działkę zapewniony jest od strony 
ul. Okulickiego. Na nieruchomości istnieje możliwość lokalizacji niezbędnej ilości 

miejsc parkingowych.  
 

 
 
Teren jest uzbrojony w sieć wodociągową, kanalizacyjną, gazową, elektryczną  

i telekomunikacyjną 
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USTALENIA PLANISTYCZNE I MOŻLIWOŚCI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU 
 

Dla przedmiotowego terenu brak jest aktualnego planu zagospodarowania 

przestrzennego. Dla przedmiotowego terenu została wydana decyzja nr 309/14  
z dnia 06.11.2014r. ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na 
budowie budynku z przeznaczeniem na ośrodek opieki zdrowotnej i pomocy 

społecznej dla osób w podeszłym wieku. 
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Ważniejsze ustalenia decyzji o warunkach zabudowy: 

 funkcja zabudowy - usługowa - usługi zdrowia i opieki, 
 linia zabudowy - ustala się obowiązującą linię zabudowy zgodnie  

z załącznikiem graficznym, 

 wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki - 
maksymalny wskaźnik zabudowy terenu inwestycji do 35%, wskaźnik 
powierzchni biologicznie czynnej nie może być mniejszy niż 30%, 

 szerokość elewacji frontowej - od ul. Ku Słońcu w przedziale 9,4-36 m, a od 
ul. Okulickiego w przedziale 9,4-21 m, 

 wysokość elewacji frontowej - w przedziale od 7,0 do 10,5 m mierzona od 

średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku. Dopuszcza się 
maksymalną wysokość zabudowy do 14 m z zastrzeżeniem wycofania ostatniej 
kondygnacji w stosunku do głównego lica ściany od ulicy Ku Słońcu i Okulickiego 

na minimum 1 m, a od strony zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej (elewacja 
południowo-zachodnia) na minimum 2 m, 

 geometria dachów - dachy płaskie, 

Zgodnie z treścią „Umowy o oddanie w użytkowanie wieczyste i Umową sprzedaży 
oraz Oświadczeniem o ustanowieniu służebności przesyłu” przedmiotową inwestycję 

należy zakończyć do dnia 08.11.2017r., poprzez oddanie budynku do użytkowania. 
 

 
Więcej informacji na temat przedmiotowej inwestycji oraz warunków zakupu można 
uzyskać w siedzibie spółki Amber Sp. z o.o. w Szczecinie przy ul. Energetyków 3/4 

lub nr tel. 91 424 79 79. 
 
 


