
NieruchomoNieruchomośćść do sprzedaniado sprzedania

Szwarcenowo
Gdańsk, 16.06.2014 r.



Przedmiot sprzedaPrzedmiot sprzeda żży:y:

prawo u żytkowania wieczystego gruntu niezabudowanego,         
o łącznym obszarze 2558 m 2.

Przewidywana cena wywoławcza netto: 34 690,00 zł

Planowany termin przetargu: pa ździernik 2014 r.



Przedmiot sprzedaPrzedmiot sprzeda żży:y:

166/1 z obrębu Szwarcenowo, o łącznym obszarze 2558 m², 

użytek: RIVb – grunty orne

Działka ewidencyjna

Miejscowość Szwarcenowo, województwo warmińsko-mazurskie

Dzielnica  / Rejon powiat nowomiejski, gmina Biskupiec

Księga wieczysta Sąd Rejonowy w Iławie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg 
Wieczystych z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim prowadzi 

księgę wieczystą KW Nr EL1N/00018101/9





Grunt

Teren składa się z działki nr 166/1. Działka ma kształt wydłużonego prostokąta, nieuzbrojona, 
niezagospodarowana, niezabudowana.
Dojazd do nieruchomości – pośrednio - przez sąsiednią działkę ewidencyjną 166/2 drogą
nieutwardzoną – mającą dostęp do drogi publicznej. Na rzecz każdoczesnego właściciela bądź
użytkownika wieczystego nieruchomości przysługuje ustanowiona nieodpłatna i nieograniczona 
w czasie służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przechodu do drogi publicznej 
przez działkę nr 166/2 o powierzchni 1177 m2, objętą księgą wieczystą KW Nr 
EL1N/00033618/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Iławie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg 
Wieczystych z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim.
Nieruchomości nie obejmuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy 
Biskupiec. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Biskupiec stanowi, iż jest to obszar stabilizacji gospodarki rolnej i nie ma obowiązku 
sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.



DostDostęępnopnośćść komunikacyjnakomunikacyjna

Nieruchomość zlokalizowana jest na obrzeżach miejscowości 
Szwarcenowo przy drodze stanowiącej jedyną arterię komunikacyjną wsi 
oraz trasę łączącą miasto Iławę z miastem Biskupiec. 
Przez teren gminy przebiega droga wojewódzka łącząca Grudziądz 
z Nowym Miastem Lubawskim, oraz trasa kolejowa ze stacjami PKP 
w Biskupcu Pomorskim, Lipinkach i Ostrowitem. 



Otoczenie nieruchomoOtoczenie nieruchomośścici
Otoczenie przedmiotu sprzedaży stanowi zabudowa siedliskowa –
budynki jednorodzinne i wielorodzinne niskie. W dalszym sąsiedztwie 
znajdują się niewielkie obiekty handlowe i usługowe, kościół Św. 
Mikołaja, szkoła podstawowa. Miejscowość stanowi atrakcję turystyczną
z uwagi na położenie w pobliżu dwóch jezior : jez. Trupel i jez. 
Szwarcenowskiego.

Nieruchomość graniczy:
• od strony wschodniej z zabudową jednorodzinną
•od strony północnej oraz gruntami rolnymi,
• od strony zachodniej terenem zalesionym, gruntami rolnymi,
•od strony południowej z gruntami rolnymi.



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 



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.

ZastrzeZastrzeżżenieenie


