
NIERUCHOMOŚCI WYZNACZONE Z ZASOBU GMINNEGO DO SPRZEDAŻY: 

 

 
Numer 
Działki/ 
lokalu 

 

 
Powierzchnia 

w ha , 
Nr Kw. 

 
Położenie 

nieruchomości 

 
Przeznaczenie 
nieruchomości 

w planie 

 
Opis 

nieruchomości 

263 

 

 

0,1200 

 

KO1K/00065697/9 

NIEMICA 

Teren stanowi użytki 

rolne „8RR” 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana. 

Działka położona na skraju wsi w 

bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej 

zabudowy mieszkaniowej oraz lasu. 

99 

 

0,1500 

 

KO1K/00055670/1 
DRZEŃSKO 

Teren  upraw 

polowych z 

preferencją dla 

sadowniczych o 

ogrodniczych z 

dopuszczeniem 

zabudowy 

zagrodowej „RO” 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana. 

Działka położona na skraju wsi w 

bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej 

zabudowy mieszkaniowej oraz lasu. 

191/6 0,1388  

 

KO1K/00077142/1 

 

PODGÓRKI 

Teren  zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinny  

i zabudowy  

usługowej „MN,U” 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, 

w bezpośrednim sąsiedztwie drogi relacji 

Ostrowiec-Żegocino. 

191/8 0,1456 

 

KO1K/00077142/1 
PODGÓRKI 

Teren  zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinny  

i zabudowy  

usługowej „MN,U” 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, 

w bezpośrednim sąsiedztwie drogi relacji 

Ostrowiec-Żegocino. 

191/9 0,1318 

 

KO1K/00077142/1 
PODGÓRKI 

Teren  zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinny  

i zabudowy  

usługowej „MN,U” 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, 

w bezpośrednim sąsiedztwie drogi relacji 

Ostrowiec-Żegocino. 

191/10 0,1180 

 

KO1K/00077142/1 
PODGÓRKI 

Teren  zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinny  

i zabudowy  

usługowej „MN,U” 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, 

w bezpośrednim sąsiedztwie drogi relacji 

Ostrowiec-Żegocino. 

191/11 0,0815 

 

KO1K/00077142/1 
PODGÓRKI 

Teren  zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinny  

i zabudowy  

usługowej „MN,U” 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, 

w bezpośrednim sąsiedztwie drogi relacji 

Ostrowiec-Żegocino. 

58 0,2000 

 

KO1K/00077142/1 
PRZYSTAWY 

Teren  upraw 

polowych „RP”, 

działka częściowo 

nie jest objęta 

miejscowym planem 

zagospodarowania 

przestrzennego. 

Nieruchomość gruntowa zabudowana 

budynkiem niemieszkalnym 

pochodzącym z likwidacji hydrofornii 

w bezpośrednim sąsiedztwie drogi relacji 

Malechowo-Darłowo. 



25/3 0,0253 

 

KO1K/00047181/7 
KOSIERZEWO 

Teren istniejącego 

zespołu produkcji 

rolniczej „4RPO”, 

działka 

zlokalizowana na 

obszarze 

zabytkowego parku. 

Nieruchomość gruntowa zabudowana 

studnią głębinową oraz budynkiem 

niemieszkalnym pochodzącym z 

likwidacji hydrofornii. 

129/3 0,1680 

 

KO1K/00060510/0 
LEJKOWO 

Teren projektowanej 

zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej  

ew. zagrodowej, 

wysokość zabudowy 

1-2 kondygnacje, 

dachy wysokie 

„2MRN”. 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana 

przeznaczona pod zabudowę, położona 

przy drodze o utwardzonej nawierzchni 

relacji Lejkowo-Niemica. 

406 0,0700 

 

KO1K/00039274/7 
PAPROTY 

5UH-teren usług 

handlu. 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana 

położona w centrum wsi, z dostępem do 

wiejskiej sieci wodociągowej  i 

elektrycznej. Na nieruchomości znajduje 

się zbiornik przeciwpożarowy. 

192/2 0,1200 

 

KO1K/00026671/ 

 

GORZYCA 

„UH” teren 

projektowanego 

zespołu usług, 

handlu, rzemiosła 

Nieruchomość gruntowa , położona w 

centrum wsi w zasięgu oddziaływania 

drogi powiatowej relacji Malechowo-

Darłowo. 

107/1 0,2300 

 

KO1K/00057928/9 

 

BORKOWO 

Teren projektowanej 

zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

„MN”, zabudowa 1-

2kondygnacyjna z 

dachami wysokimi, 

dopuszczalna 

realizacja małych 

budynków 

gospodarczych. 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, 

położona przy drodze dojazdowej do 

drogi powiatowej relacji Laski-Lejkowo, 

w sąsiedztwie wiejskiej zabudowy 

mieszkaniowej. 

107/3 0,0500  

 

KO1K/00057928/9 

 

BORKOWO 

Teren 

projektowanych 

usług handlu „3UH”. 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, 

położona przy drodze dojazdowej do 

drogi powiatowej relacji Laski-Lejkowo, 

w sąsiedztwie wiejskiej zabudowy 

mieszkaniowej. 

64/2 0,3283 

 

KO1K/00057928/9 

 

 

BORKOWO 

1”MR” Teren 

zabudowy 

zagrodowej oraz 

tereny upraw 

polowych z 

preferencją dla 

ogrodniczych i 

sadowniczych „RO”. 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana . 

Położona w zwartej zabudowie wsi. Z 

dostępem do drogi publicznej relacji 

Niemica-Polanów, sieci wodociągowej 

oraz sieci energetycznej. 

166 0,0400 

 

KO1K/00056836/0 
OSTROWIEC 

Teren upraw 

polowych „RP” oraz 

tereny upraw 

polowych z 

preferencją dla 

ogrodniczych i 

sadowniczych z 

dopuszczeniem 

zabudowy 

zagrodowej „RO” 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana 

stanowiące drogę wewnętrzną. 



207 0,1400 

 

KO1K/00080438/7 
ZIELENICA 

Teren  zieleni 

parkowej „ZP” oraz 

teren zabudowy 

zagrodowej „2MR” 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana 

położona w centrum wsi 

25/7 – 

lokal nr 7 

0,4472 – udział 

183/1000 

Pow. lokalu – 

 120,30 m2 

KUSICE 

Teren  zieleni 

parkowej – adaptacja 

„14ZP”, teren 

zespołu produkcji 

roślinnej i 

zwierzęcej – 

adaptacja „18RPO”, 

teren usług 

administracji z 

częścią mieszkalną 

wielorodzinną – 

adaptacja 

„19UA.MW” 

Nieruchomość lokalowa, obejmująca 

wydzielony lokal mieszkalny nr 7 o pow. 

120,30  m2 usytuowany na parterze 

wielorodzinnego budynku mieszkalnego 

w Kusicach 4, z udziałem 183/1000 do 

części wspólnych.  

Nieruchomość gruntowa zabudowana 

budynkiem mieszkalnym. 

Działka położona na skraju wsi w 

bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej 

zabudowy mieszkaniowej oraz lasu. 

35/1 0,2500 

 

KO1K/00067409/8 
LEJKOWO 

Teren upraw 

polowych „RP”. 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana 

położona przy drodze powiatowej relacji 

Lejkowo-Zielenica. 

 


