
 1 

                 Załącznik nr 11 do SIWZ  
 
 
 

WYKAZ POŁOśONYCH W SZCZECINIE NIERUCHOMOŚCI DLA ZADANIA V 
(nieruchomości obciąŜane słuŜebnością gruntową) 

 
 
 
 
 
L.p. Lokalizacja 

nieruchomo ści 
Opis słu Ŝebności 

 

1. ul. Św.Barbary 

na nieruchomościach oznaczonych jako działki nr 8/30 przy 
ul. Św.Barbary 3 – oficyna i nr 8/32 w obrębie 3009 na rzecz 
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 19 z obr.j.w.; 
zakres słuŜebności obejmuje grunt o pow.91 m2 

2. os. Wielgowo - 
Sławociesze 

na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i 
budynków jako działka nr 8 w obrębie 4010 na rzecz 
nieruchomości oznaczonych jako działki: nr 7/2, nr 7/3, nr 
7/4, nr 9/2, nr 9/3 i nr 9/4 w obr.j.w. 

3. ul. Miodowa 

na nieruchomościach oznaczonych jako działki nr 10/15, nr 
23 w obrębie 2016 i nr 45/7 w obrębie 2012 na rzecz 
nieruchomości oznaczonych jako działki: nr 22/1, nr 22/2, nr 
22/10, nr 22/13, nr 22/15, nr 22/3, nr 22/4, nr 22/5, nr 22/6, nr 
22/7, nr 22/8, nr 22/11, nr 22/9 i nr 22/14 w obr.2016 oraz 
przez nieruchomość oznaczoną jako działka nr 22/12 na 
rzecz nieruchomości oznaczonej jako działka nr 22/13; 
zakres słuŜebności obejmuje grunty o pow.: na dz. nr 10/15 – 
13 m2; na dz. nr 45/7 – 396 m2; na dz. nr 23 – 264 m2 

4. ul. Sowia 
na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i 
budynków jako działka nr 230 w obrębie 4085 na rzecz 1 
działki 

5. ul. Przodowników 
Pracy 

na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i 
budynków jako działka nr 7 w obrębie 4142 na rzecz  
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 8/1 w obr. j.w. 
zakres słuŜebności obejmuje grunt o pow. 367 m2 

6. os. Podjuchy 

na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i 
budynków jako działka nr 11/1 w obrębie 4166 na rzecz 
nieruchomości oznaczonych jako działki nr 6/3 i nr 18 w 
obrębie j.w.; zakres słuŜebności obejmuje grunt o pow. 420 
m2 

7. ul. Ludowa 

na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 13 w obrębie 
3032  na rzecz nieruchomości oznaczonej jako działki: nr 7/1 
i nr 10/2 w obrębie j.w. oraz przez nieruchomość oznaczoną 
jako działka nr 8 w obr. j.w. na  rzecz  nieruchomości 
oznaczonej jako działka nr 7/1; 
zakres słuŜebności obejmuje grunty o pow.: na dz. nr 8 – 135 
m2; na dz. nr 13 – 406 m2 

8. ul. Narzędziowa 

na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i 
budynków jako działka nr 7/7  z obrębu 4060 na rzecz 
nieruchomości oznaczonych jako działki: nr 8/1, nr 8/5, nr 
8/7, nr 8/8, nr 8/9, nr 8/12, nr 8/2, nr 8/3, nr 8/4, nr 8/6, nr 
8/10, nr 8/11, nr 8/13, nr 8/14, nr 8/15 i nr 8/16 w obrębie j.w. 



 2 

9. ul. Golisza 

na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 8/8 w obrębie 
3097 na rzecz nieruchomości oznaczonej jako działka nr 8/16 
w obrębie j.w.; zakres słuŜebności obejmuje grunt o 
pow.1146 m2 

10. ul. Chopina 

na fragmencie nieruchomości oznaczonej w ewidencji 
gruntów i budynków jako działka nr 18/15 z obrębu 2041 na 
rzecz nieruchomości oznaczonej jako działka nr 17/5 z obr. 
j.w. oraz na fragmencie nieruchomości oznaczonej jako 
działka nr 17/5 na rzecz nieruchomości oznaczonej jako 
działka nr 18/15 w obr. j.w. 

11. ul. Nehringa na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i 
budynków jako działka nr 9/21 w obrębie 3056 

12. ul. Drzymały na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i 
budynków jako działka nr 32/18 w obrębie 1040 

13. al. Boh.Warszawy na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i 
budynków jako działka nr 4/2 w obrębie 2153 

14. ul. Mańkowskiego na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i 
budynków jako działka nr 60/17 w obrębie 3094 

15. ul. Jakuba Bojki – ul. 
Lindego 

na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i 
budynków jako działka nr 109 w obrębie 2071 

16. ul. Andersena na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i 
budynków jako działka nr 11/10 w obrębie 2017 

17. 
os. Płonia – 
Śmierdnica - 
Jezierzyce 

na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i 
budynków jako działka nr 311/2 w obrębie 4201 

18. ul. Gdańska na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i 
budynków jako działka nr 2/4 w obrębie 1118 

19. ul. Rostocka 
na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i 
budynków jako działka nr 34/47 w obrębie 3083 na rzecz 
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 26 

 


