
NIERUCHOMOŚĆ DO SPRZEDAŻY

Starzyno ulica Żarnowiecka 
Gdańsk, 20.05.2014



Przedmiot sprzedaPrzedmiot sprzeda żży:y:

Prawo u żytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntu 
nr 41/15 o powierzchni 1333m 2, na której znajduje si ę
kanalizacja sanitarna lokalna w postaci bezodpływowe go 
zbiornika na nieczysto ści płynne (szambo).

Przewidywana cena wywoławcza: 53 000,00 zł.

Planowany termin przetargu: 09.07.2014 r.



Przedmiot sprzedaPrzedmiot sprzeda żży:y:
Miejscowość Starzyno, woj. pomorskie

Powiat / Gmina pucki / Puck

Ulica, nr budynku i 

lokalu

Żarnowiecka 

Działka ewidencyjna 41/15 z obrębu Starzyno o łącznym obszarze 1 333 m2

Księga wieczysta Sąd Rejonowy w Wejherowie V Zamiejscowy Wydział Ksiąg 
Wieczystych z siedzibą w Pucku, prowadzi księgę wieczystą

KW Nr GD2W/00007537/6





GruntGrunt
Teren sprzedawanej nieruchomości składa się z:

działki nr 41/15 o zbliżonym do regularnego kształcie, usytuowanej            
na płaskim terenie. 
Działka jest niezabudowana, częściowo ogrodzona.

Zgodnie z miejscowym planem ogólnym zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Puck, zatwierdzonym Uchwałą nr XVIII/14/93 
Rady Gminy Pucki z dnia 9.06.1993 roku, który 31.12.2003 roku utracił
swą ważność - działka położona jest na terenie zabudowy 
mieszkaniowej.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Puck – Uchwała nr XXVI/86/2000 Rady Gminy 
Pucki z dnia 3.10.2000 roku działka nie zmieniła swego przeznaczenia.



DostDost ęępnopno śćść komunikacyjnakomunikacyjna

Nieruchomość zlokalizowana jest w centrum miejscowości Starzyno, 
przy ulicy Żarnowieckiej 12, pow. pucki, gmina Puck.

Dojazd do nieruchomości możliwy jest za pośrednictwem drogi 
utwardzonej asfaltowej. Nieruchomości położona bezpośrednio przy 
ul. Żarnowieckiej.

Dogodne położenie nieruchomości ze względu na bliskie sąsiedztwo 
punktów użyteczności publicznej oraz łatwej dostępności 
komunikacyjnej.



Otoczenie nieruchomoOtoczenie nieruchomo śścici

Nieruchomość graniczy:

• od strony południowej z pasem drogowym ulica dwujezdniowa

• od strony północnej częściowo z zabudową jednorodzinną

oraz gruntami rolnymi
• od strony zachodniej z zabudową jednorodzinną

• od strony wschodniej z zabudową jednorodzinną



Dane 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 


