
  

 

 

 

 

 

HOTEL, PENSJONAT - PÓŁWYSEP STRĄCZNO 
                                                   nieruchomość niezabudowana 

 

POŁOŻENIE:  

Gmina Miejska Wałcz oferuje do sprzedaży atrakcyjną nieruchomość usytuowaną na terenie półwyspu 

Strączno miasto Wałcz w bezpośrednim sąsiedztwie Jezior Dybrzno i Raduń. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WŁASNOŚĆ: Gmina Miejska Wałcz 

 

FORMA I METODA ZBYCIA PRAW: Osoba zainteresowana, nabywa działkę na własność 

w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Cena wywoławcza nieruchomości wynosić będzie  

500.000,00 zł. Do wylicytowanej ceny w drodze przetargu zostanie doliczony podatek VAT 

w wysokości 23%.  

 

POWIERZCHNIA:   

Działka przeznaczona do zbycia oznaczona jest 

numerem geodezyjnym 5248/2. Posiada 

powierzchnię 12.136m2. Zgodnie 

z miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego stanowi teren oznaczony 

symbolem 1.ZN-U - zieleń krajobrazowa, 

zabudowa usługowa z zakresu turystyki.  

CHARAKTER: 

Nieruchomość niezabudowana. Pokryta 

roślinnością wysoką. Dojazd do działki z 

terenu miejscowości Strączno. 



 

PRZEZNACZENIE: 

Na w/w działce możliwe jest sytuowanie obiektów 

sportowo-rekreacyjnych, np: przystani wodnej, plaży, 

kąpieliska, plenerowych boisk sportowych, 

zagospodarowanie terenów na potrzeby wypoczynku, 

lokalizację obiektów z miejscami noclegowymi, np. 

pensjonatu, hotelu, kempingu, pól karawaningowych i 

biwakowych z wyłączeniem zabudowy mieszkaniowej, 

obiektów handlowo-gastronomicznych, np: kawiarni, 

restauracji, ogródków gastronomicznych, punktów 

sprzedaży artykułów spożywczych, obiektów 

niezbędnych dla obsługi terenów, np. obiektów gospodarczych, 

sanitarnych i technicznych, sytuowanie ścieżek rekreacyjnych w tym 

pieszych i rowerowych, obiektów małej architektury, miejsc postojowych 

dla samochodów osobowych i rowerów, służących wyłącznie obsłudze 

terenów i obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych. 

 

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA:  

1. zaopatrzenie w wodę poprzez system zbiorczej sieci 

wodociągowej, a do czasu realizacji sieci wodociągowej dopuszcza się 

czerpanie wody ze źródeł indywidualnych, woda z alternatywnych 

źródeł powinna odpowiadać wymaganiom przepisów odrębnych w zakresie przydatności do spożycia; 

2. odprowadzenie ścieków poprzez system zbiorczej kanalizacji sanitarnej, ustala się 

odprowadzenie ścieków komunalnych poprzez projektowane kanały ściekowe do kolektorów 

sanitarnych z odpływem na oczyszczalnię ścieków; do czasu realizacji sieci zbiorczej dopuszcza się 

korzystanie ze szczelnych zbiorników bezodpływowych jako rozwiązań alternatywnych, opróżnianych 

cyklicznie, zbiorniki należy zlikwidować po przyłączeniu działek i budynków do sieci kanalizacyjnej; 

zakaz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków; 

3. dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych z dróg i parkingów do gruntu po uprzednim 

podczyszczeniu; 

4. dopuszcza się budowę odrębnego systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych 

z odwodnienia dachów i tarasów w celu wykorzystania ich do drugorzędnych potrzeb gospodarczych 

lub odprowadzenia do gruntu; urządzenia do oczyszczania i retencjonowania wód opadowych 



i roztopowych realizowanych dla potrzeb poszczególnych nieruchomości należy sytuować w granicach 

działki inwestora; sieci kanalizacji deszczowej muszą stanowić odrębny system w stosunku do 

kanalizacji sanitarnej; 

5. dopuszcza się zastosowanie indywidualnych zbiorników gazowych; dopuszcza się 

wykorzystanie gazu do celów grzewczych; 

6. dopuszcza się zaopatrzenie w energię cieplną na zasadach indywidualnych z możliwością 

wykorzystania urządzeń zasilających gazem, oleju opałowego, energii elektrycznej, źródeł energii 

odnawialnej z wyłączeniem indywidualnych siłowni wiatrowych oraz innych paliw przy zastosowaniu 

instalacji i urządzeń wykorzystujących niskoemisyjne technologie spalania oraz umożliwiające 

osiągnięcie jak najwyższej sprawności w procesie uzyskania energii cieplnej 

7. zaopatrzenie w energię elektryczną - zasilanie obiektów z linii kablowych niskiego i średniego 

napięcia; dopuszcza się budowę stacji transformatorowych; 

8. gromadzenie i wywóz odpadów komunalnych w sposób zorganizowany, zgodnie z przepisami 

gminnymi. 

 

DODATKOWE INFORMACJE: 

Gmina Miejska Wałcz jest w trakcie opracowania dokumentacji projektowej na pozostały teren 

usytuowany na Półwyspie Strączno. W najbliższym czasie przewiduje się uzbrojenie terenu w media tj. 

woda, kanalizacja, prąd. Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać pod nr telefonu 

67 258 44 71 wew. 30 lub 36 lub w Urzędzie Miasta Wałcz, Plac Wolności 1 pokój nr 113. 

Przedstawiona oferta nie stanowi ogłoszenia o przetargu, jest jedynie informacją o nieruchomości 

będącej własnością Gminy Miejskiej Wałcz. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w ogłoszeniu 

o przetargu.  

 


