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OFERTA INWESTYCYJNA 
w działki budowlane 

 

RURZYCA gmina Goleniów 
OBSZAR METROPOLITALNY 

SZCZECINA 
woj. zachodniopomorskie 

 
 

 

 

Wynagrodzenie za 
pośrednictwo pokrywają 

tylko właściciele 
nieruchomości! 
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Czy chcesz w końcu zacząć budować majątek w oparciu o nieruchomości gruntowe? 

Pewnie już wiesz, że jedną z najlepszych i najbardziej bezpiecznych inwestycji ulokowania 

środków pieniężnych dla zysku kapitałowego jest zakup gruntu.  Archiwalne dane pokazują, że 

ziemia niższych klas i położona na obrzeżach miast drożała szybciej niż ta o lepszej bonitacji czy 

lokalizacji. Dlaczego tak się dzieje?  

Ziemia taka często nadaje się do przekształceń i dlatego jest poszukiwana przez inwestorów. 

Oczywiście nie każda oferta posiada taki sam potencjał. Dlatego podejmując decyzję warto 

zważyć wszelkie aspekty związane z jej potencjałem.  

My od 14 lat poświęcamy czas na znajdywanie okazji w nieruchomościach w dobrej cenie lub/i 

oparte na świetnym finansowaniu. Czy warta jest przeanalizowania oferta wymagająca 

niewielkich nakładów finansowych, świetnie zlokalizowana, gdzie cena i finansowanie nabycia 

zostało przez nas dla Ciebie wynegocjowane?   

Współpracujemy z różnymi inwestorami. Ci najbardziej doświadczeni oceniają prognozowane:  

1.       Zwrot z inwestycji 

2.       Ryzyko 

3.       Czas inwestycji 

INWESTORA-amatora można poznać po tym, że najpierw pyta o cenę a następnie o lokalizację.  

Profesjonalista oczekuje prognozowanego szybkiego zwrotu inwestycji (oraz zwrotu z 

inwestycji), przy minimalnym nakładzie i osiągnięcia wysokiego zysku. Dlatego też taki inwestor 

posiada realne wyobrażenie i wiedzę, na jakim poziomie znajduje się rynek w takiej klasie 

aktywów jakie są nieruchomości. Taki sposób podejścia do inwestycji pozwala stosunkowo szybko 

wyeliminować mało atrakcyjne inwestycyjnie oferty.  

Dlatego jest nam miło przedstawić sprawdzoną ofertę, która jest adresowana do następujących 

inwestorów:  

 osób fizycznych lub prawnych zawodowo zajmujących się nabywaniem i zbywaniem 

nieruchomości, 

 deweloperów planujących realizować inwestycje budowlane w atrakcyjnym terenie, 

 drobnych inwestorów planujących wybudować dom do odsprzedaży, 

 drobnych inwestorów planujących wybudować „już” lub w bliższej i dalszej przyszłości dom 

do zamieszkania, 

 drobnych „ciułaczy”, którzy lokują w nabywanie nieruchomości środki pieniężne uzbierane 

na niskooprocentowanym koncie bankowym, 

 osoby, które posiadają niepełny wkład własny w inwestycję, posiadają regularne dochody 

i są w stanie odkładać co miesiąc pewną sumę pieniędzy aby uzupełnić pełen wkład  

własny w odroczonym w czasie sposobie finansowania.   

Jeżeli jesteś w którejś grupie opisanej powyżej zapoznaj się z ofertą i wybierz dogodną dla 

Ciebie wersję lub daj sobie szanse wynegocjować korzystne warunki transakcji.    

My jesteśmy pewni, że jako profesjonalny inwestor docenisz zebrane i przygotowane, 

zamieszczone poniżej informacje o inwestycji.  

Pamiętaj, żeby osobiście zwizytować nieruchomość aby subiektywnie ocenić i 

weryfikować dane i podjąć odpowiedzialną decyzję. 
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Lokalizacja 
 

OSIEDLE NATURA  składa się z zespołu działek budowlanych i jest położone jest w 

miejscowości Rurzyca, w północno-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego w 

gminie Goleniów.  

Ze względu na lokalizację w zasięgu aglomeracji miejskiej Szczecina i Goleniowa od kilku lat sama 

miejscowość Rurzyca jak i okolica odnotowuje znaczny przyrost liczby nowych budynków 

mieszkalnych i mieszkańców. Szczeciński obszar metropolitalny, który ukształtował się wokół 

stolicy województwa zachodniopomorskiego –

 Szczecina, jest największym tego typu obszarem na 

północnym zachodzie Polski.  Obecna zabudowa 

miejscowości to już często odnowione budynki 

przedwojenne i powojenne oraz nowe. We wsi 

znajduje się: kościół 

wybudowany w roku 

1906, z czerwonej 

cegły, w 

stylu neogotyckim, 

niewielkie sklepy 

spożywczo-

przemysłowe, stacja benzynowa, stacja kolejowa – Rurka, 

leśniczówka Lubczyna.  Miejscowość ma charakter rolniczo-

mieszkalny.  W sąsiadujących Kliniskach Wielkich znajduje się 

Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum, Stacja kolejowa – KLINISKA, 

Piekarnia ASPROD i wiele innych placówek publicznych 

związanych z ochroną zdrowia i usługami niezbędnymi dla mieszkańców. Od chwili powstania 

Goleniowski Park Przemysłowy (gdzie ulokowało się prawie 50 firm  zajmujących się 

przetwórstwem rolnym, produkcją żywności, obróbką skór, konfekcjonowaniem i obróbką kamieni 

dekoracyjnych, produkcją przędzy dywanowej, tapet, artykułów higienicznych, produkcją 

naczep i przyczep, kadłubów do jachtów, montażem sprzętu komputerowego, oraz łopat dla 

siłowni wiatrowych) zatrudnia mieszkańców z tego regionu.  

 

 

 

     

http://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina_Goleni%C3%B3w
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_zachodniopomorskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Szczecin
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
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Charakterystyka regionu                                           
 

 

W bliskiej odległości od Rurzycy znajduje się miejscowość Lubczyna, a przy niej Jezioro 

Dąbie, które znane jest wśród okolicznych mieszkańców jako doskonałe miejsce aktywnego 

wypoczynku. Nad jeziorem Dąbie znajduje się szeroka, piaszczysta plaża, ulubione miejsce letniego 

wypoczynku mieszkańców Goleniowa i okolic. Kąpielisko jest strzeżone, znajduje się tutaj akwarama i 

przebieralnie. Obok znajduje się port jachtowy i przystań, a obok stoi wypożyczalnia sprzętu 

pływającego. 

 

Oprócz tego okoliczne lasy sprzyjają rozwojowi turystyki (turystyka piesza, rowerowa, szlaki 

kajakowe, grzyby, jagody, myślistwo). 

http://pl.wikipedia.org/wiki/D%C4%85bie_(jezioro_w_Szczecinie)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pla%C5%BCa
http://pl.wikipedia.org/wiki/K%C4%85pielisko
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Akwarama&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Port_jachtowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Przysta%C5%84_(%C5%BCeglarstwo)
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Dojazd 
 

 

 

Przedmiotowe nieruchomości posiadają bardzo dobre połączenie komunikacyjne (drogowe i 

kolejowe), dzięki bliskiej odległości od głównych tras komunikacyjnych regionu: 

 Autostrady: S3 – Berlin – Szczecin – Świnoujście, 

 Drogi krajowej: E28 – Szczecin – Gdańsk, 

 Linii kolejowej: Szczecin – Świnoujście. 

 

Czas dojazdu:  

 Goleniów (centrum) – 10 min.  

 Szczecin (centrum) – 35 min. 

 Stargard Szczeciński (centrum) – 40 min. 

 Międzyzdroje (centrum) – 50 min.  
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OSIEDLE NATURA 
stanowi kompleks  działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na 

podstawie odrębnie dla każdej działki wydanych decyzji o warunkach zabudowy.  

Położone jest prostopadle do oświetlonej drogi asfaltowej – ul. Goleniowskiej. Dojazd do pierwszej 

działki jest z drogi asfaltowej, natomiast dla reszty osiedla (działek) z wewnętrznej drogi gruntowej 

– udział wliczony w cenę działki. Kompleks jest usytuowany w najlepszej lokalizacji w miejscowości 

i sąsiaduje z zabudową mieszkalną i stanowi kontynuację dla rozwoju miejscowości. Wcześniej 

sprzedana w osiedlu działka nr 132/9 uzyskała już pozwolenie na budowę i właściciele planują 

realizację inwestycji budowlanej.  

 

 

Uzbrojenie terenu  

 w zakresie elektroenergetyki – opłata jest pokryta w całości – skrzynka na działce);  

 zapotrzebowanie w wodę – z istniejącej sieci wodociągowej (biegnie wzdłuż ul. 

Goleniowskiej), włączenie do sieci na zasadach uzgodnionych z GWiK Sp. z o.o.; 

 w zakresie kanalizacji sanitarnej – z istniejącej sieci wodociągowej (biegnie wzdłuż ul. 

Goleniowskiej), włączenie do sieci na zasadach uzgodnionych z GWiK Sp. z o.o.; 

 w zakresie zaopatrzenia w ciepło – paliwo stałe lub płynne (sieć gazowa (biegnie wzdłuż 

ul. Goleniowskiej) (biegnie wzdłuż ul. Goleniowskiej) PGNiG. 
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Sposób zagospodarowania terenu 
 

Dla wszystkich działek została wydana decyzja o warunkach zabudowy polegająca 

na BUDOWIE BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH PARTEROWYCH Z UŻYTKOWYM PODDASZEM. 

Realizowana budowa powinna odpowiadać następującym warunkom: 

 zabudowa wolnostojąca, otynkowana , max dwukondygnacyjna (parter + 

poddasze użytkowe lub nieużytkowe), 

 obowiązująca linia zabudowy - 8 m od ul. Goleniowskiej (dla działki 132/10) 

 nieprzekraczalna linia zabudowy - 6 m działki drogowej nr 132/4, 

 wskaźnik nowej zabudowy - 17,67 %, 

 wysokość okapu od poziomu terenu - Ho = 3,3 m do 3,8 m,  

 maksymalna wysokość od poziomu terenu do kalenicy - max Hk = 8,5 m, 

 kąt nachylenia dachu - 35* - 45*, kryty dachówką lub materiałem dachówko 

podobnym, 

 wysokość głównej kalenicy max – Hk 8,5 m 
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Mapa kompleksu  
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Oferta cenowa 

L.P. Nr działki 
Powierzchnia w 

m2 

POPRZEDNIA Cena 

brutto w zł 

OBECNA Cena brutto 

w zł 

Przeznaczenie 

terenu 

1. 132/10 1100 76 900,00 zł 69 124,77 zł 
pod zabudowę 
mieszk. 

2. 132/8 1100 68 409,00 zł 65 634,03 zł 
pod zabudowę 
mieszk. 

3. 132/7 1100 68 409,00 zł 64 971,06 zł 
pod zabudowę 
mieszk. 

4. 132/6 1100 66 209,00 zł 62 332,71 zł 
pod zabudowę 
mieszk. 

5. 132/5 1139 68 556,41 zł 61 698,72 zł 
pod zabudowę 
mieszk. 

 

Podatek PCC oraz wynagrodzenie za pośrednictwo nie występuje. 
Obecna cena ofertowa obowiązuje przy płatności w 100% w dniu zawarcia umowy 

przenoszącej własność (UMOWA SPRZEDAŻY) lub w przypadku kredytu bankowego do 7 

dni od zawarcia umowy przenoszącej własność. W przypadku szybkiej transakcji lub 

więcej niż jednej działki istnieje możliwość negocjacji ceny.   

Warunki rozłożenia płatności na raty: 

1. PŁATNOŚĆ:  

 50% ceny płatne w dniu zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży wraz z 

wydaniem nieruchomości dla nabywcy do dysponowania na cele budowlane, 

 pozostałe 50% ceny powiększone o 10%, rozłożone na 12 równych rat lub 

uzgodnione indywidualnie. 

2. ZABEZPIECZENIE PŁATNOŚCI: przeniesienie własności po zapłacie ostatniej raty, 

3. ZABEZPIECZENIE roszczenia o nabycie: 

 Umowa w formie aktu notarialnego, 

 Wpis roszczenia w dziale III KW. 

4. Opcjonalnie możliwość wydania nieruchomości w dniu zawarcia przedwstępnej 

umowy sprzedaży. 

Możliwe jest uzgodnienie warunków umowy indywidualne,  

dostosowane do potrzeb strony kupującej. 

Przyjdź i kup działkę na raty bez kredytu bankowego! 

To jest Twoja szansa na skorzystanie z dźwigni finansowej. 
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W imieniu właścicieli chcielibyśmy podziękować Państwu za zainteresowanie ofertą 

w miejscowości Rurzyca i zachęcamy do korzystania z zaproszenia naszej firmy       

 do obejrzenia nieruchomości w dogodnym dla 

Państwa czasie.  

Informacje na temat tych nieruchomości zostały zgromadzone z wielką dbałością i 

starannością, cechującą oferty na wyłączność typu bezpośredniego. Prosimy o 

ewentualne zweryfikowanie podanych w w/w ofercie danych we własnym zakresie. 

Dysponujemy niezbędnymi dokumentami, które przedkładamy zainteresowanym na 

życzenie. Możecie Państwo skonsultować wszelkie niezbędne informacje z odpowiednimi 

instytucjami m.in. Ewidencją Gruntów i Budynków, Starostwem Powiatowym, Urzędem 

Miasta i Gminy, Sądem Rejonowym Wydział Ksiąg Wieczystych oraz branżowymi 

specjalistami (np. rzeczoznawcą majątkowym, geodetą, architektem) lub z Radcą 

Prawnym. 

Sprzedający oczekują od Państwa propozycji w odpowiedzi na przygotowaną wraz 

z         ofertę.  

Dziś otrzymujecie Państwo jedyną i niepowtarzalną okazję do złożenia swojej 

własnej propozycji dotyczącej prezentowanej nieruchomości.  

Dla Sprzedających jest to ważny i ekscytujący okres, dlatego w imieniu właścicieli 

prosimy o deklarację Państwa w ciągu 7 dni od daty prezentacji – pozytywnej lub 

negatywnej.  

 

 

 

 

 


