
NIERUCHOMOŚĆ DO SPRZEDAŻY

Iwiec 15
GDAŃSK,  dn. 21.05.2014 ROKU



Przedmiot sprzedaPrzedmiot sprzeda żży:y:

Przewidywana data przetargu: 18.08.2014 r.

Przewidywana cena przetargu: 221 000,00 zł

Prawo użytkowania wieczystego zabudowanej działki gruntu nr 249/4                   

o powierzchni 0,1343 ha wraz z prawem odrębnej własności posadowionych 

na niej budynków: biurowo-mieszkalnego o powierzchni użytkowej 177,22 m2 

oraz gospodarczego o powierzchni 39,64 m2 oraz prawo użytkowania 

wieczystego niezabudowanej działki gruntu nr 249/5 o powierzchni 0,0097 ha, 

położonej w miejscowości Iwiec 15, gmina Cekcyn, pow. tucholski, woj. 

kujawsko-pomorskie.



Przedmiot sprzedaPrzedmiot sprzeda żży:y:
Miejscowość Iwiec , woj. kujawsko-pomorskie

Powiat  / Gmina tucholski / Kępice

Nr budynku 15

Powierzchnia 
użytkowa 
budynku

Budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 177,22
m  kw.

Budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 39,64 
m kw.

Działka 
ewidencyjna

Nr 249/4 i 249/5 z obrębu Iwiec [0003] o łącznym 
obszarze 0,1440  ha. 

Księga wieczysta Sąd Rejonowy w Świeciu IX Zamiejscowy Wydział
Ksiąg Wieczystychz siedzibą w Tucholi prowadzi 
księgę wieczystą o numerze BY1T/00017980/9





GruntGrunt
Teren sprzedawanej nieruchomości składa się z działki nr nr 249/4 i 249/5 (kształt nieregularny) 

oznaczonej w ewidencji gruntów symbolami: 249/4 -o powierzchni 0.1343 ha; rodzaj użytku – B, 

249/5 o powierzchni 0.0097 ha; rodzaj użytku: – dr.

Działka zabudowana jest budynkiem o funkcji biurowo-mieszkalnej. Usytuowanie budynku 

zgodne z wyrysem z mapy ewidencyjnej.

Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest obowiązującego planu zagospodarowania 

przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Cekcyn przedmiotowa nieruchomość położona jest w obszarze: „obszar 

VIII – rolniczo-osadniczy obejmujący sołectwa Iwiec i cz. sołectwa Wysoka. Na obszarze tym 

występuje teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej B o niskim potencjale produkcyjnym. Sieć

osiedleńczą na tym obszarze tworzą wieś Iwiec i Wysoka, gdzie wyznaczono potencjalne tereny 

rozwojowe głównie dla budownictwa mieszkaniowego i usługowego. Obszar leży w Śliwickim 

obszarze Chronionego Krajobrazu.



DostDost ęępnopno śćść komunikacyjnakomunikacyjna
Nieruchomość zlokalizowana jest na skraju wsi przy drodze Cekcyn-Wełpin o nawierzchni 

bitumicznej. Dojazd do nieruchomości dobry. 

Wieś leży przy drodze gminnej łączącej Cekcyn - Wierzchucin.

Odległości: do Cekcyna – 7 km, do Wierzchucina – 4 km, do Tucholi – 18 km, do Świecia – 37 

km, do Chojnic – 45 km.



Otoczenie nieruchomoOtoczenie nieruchomo śścici
W otoczeniu nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

wolnostojąca, zagrodowa.

Nieruchomość graniczy:

• od strony północnej z gruntami rolnymi,

• od strony południowej z drogą gminną ,

•od strony zachodniej z zabudową jednorodzinną zagrodową oraz gruntami rolnymi,

• od strony wschodniej  z zabudową jednorodzinną oraz gruntami rolnymi.



Dane kontaktowe:

Pion Infrastruktury

Dział Obrotu Nieruchomościami 

i Regulacji Stanów Prawnych w Gdańsku

Tel. 58 32 66 417; 502 012 367

izabela.kowalewska@gdansk.poczta-polska.pl


