
NieruchomoNieruchomośćść do sprzedaniado sprzedania

Podwiesk
Gdańsk, 16.06.2014 r.



Przedmiot sprzedaPrzedmiot sprzeda żży:y:

prawo u żytkowania wieczystego gruntu niezabudowanego,         
o łącznym obszarze 1340 m 2.

Przewidywana cena wywoławcza netto: 28 750,00zł

Planowana data przetargu: pa ździernik 2014 r.



Przedmiot sprzedaPrzedmiot sprzeda żży:y:

180/1 oraz 180/3 z obrębu Podwiesk, o łącznym obszarze 
1340m², 

użytek: RVI – grunty orne

Działka ewidencyjna

Miejscowość Podwiesk, województwo kujawsko - pomorskie

Dzielnica  / Rejon powiat chełmiński, gmina Chełmno

Księga wieczysta Sąd Rejonowy w Chełmnie V Wydział Ksiąg Wieczystych 

prowadzi księgę wieczystą Kw Nr T01C/00016512/1





Grunt
Teren sprzedawanej nieruchomości składa się z:

• działki nr 180/1 obszaru 842 m2 oznaczonej w ewidencji gruntów symbolem

RVI – grunty orne, kształt działki zbliżony do regularnego, działka 

usytuowana jest na terenie płaskim,

• działki nr 180/3 oznaczonej w ewidencji gruntów symbolem RVI – grunty 

orne, kształt działki zbliżony do regularnego, działka usytuowana jest na 

terenie płaskim.

Wyżej wymienione działki nie są objęte planem zagospodarowania  

przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego gminy Chełmno działki położone są w II przestrzennej 

jednostce strukturalnej - osadniczo-ekologicznej, w strefie zabudowanej 

wraz z terenami o rozpoczętym procesie urbanizacji. 



DostDostęępnopnośćść komunikacyjnakomunikacyjna

Nieruchomość zlokalizowana jest w centralnej części wsi, wjazd na 
działkę z drogi publicznej łączącej Chełmno z Grudziądzem.
Miejscowość Podwiesk położona jest w odległości 10,5 km od Chełmna, 
miasta leżącego 40 km na północ od Torunia i 30 km na zachód od 
Grudziądza. W pobliżu Chełmna znajduje się droga krajowa nr 91 oraz 
most przez Wisłę. 



Otoczenie nieruchomoOtoczenie nieruchomośścici
W najbliższym otoczeniu działek znajdują się budynki jednorodzinne, grunty 
niezabudowane.

Działka nr 180/1 graniczy:
• od strony południowej z działką zabudowaną budynkiem jednorodzinnym,
• od strony północnej z drogą publiczną łączącą Chełmno z Grudziądzem
• od strony wschodniej działką zabudowaną, budynkiem mieszkalno-

usługowym,
• od strony zachodniej z działka zabudowaną budynkiem mieszkalnym.
Działka nr 180/3 graniczy:
• od strony południowej z działką niezabudowaną,
• od strony północnej z drogą publiczną łączącą Chełmno z Grudziądzem 
• od strony wschodniej z drogą publiczną, 
• od strony zachodniej z działką zabudowaną, budynkiem mieszkalno-

usługowym



Dane kontaktoweDane kontaktowe

Prowadzący przetarg:
Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
ul. Targ Rakowy 7/8 
80- 940 Gdańsk

Informacje o nieruchomości można uzyskać pod numerem telefonu:                            
58 32-66-225; 58 32-66-417 



ZastrzeZastrzeżżenieenie

Niniejsza broszura została sporządzona i udostępniona jedynie w celu 
ogólnoinformacyjnym i nie stanowi ze strony Poczty Polskiej S.A. oferty           
w rozumieniu prawa cywilnego, oświadczenia woli ani wiedzy, jak również
jakiegokolwiek zapewnienia odnośnie nieruchomości, jej stanu lub 
poszczególnych treści objętych broszurą, wobec czego nabywca powinien na 
własną rękę przeprowadzić odpowiednie badania, zlecić dodatkowe ekspertyzy 
lub zaakceptować stan nieruchomości taki, w jakim nieruchomość znajduje się
w dacie oględzin/sprzedaży.


