
NIERUCHOMOŚĆ DO SPRZEDAŻY

Wierzchucino 
ulica Antoniego Abrahama 42



Przedmiot sprzedaPrzedmiot sprzeda żży:y:

prawo u żytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomo ści, 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako dział ka numer 28 obszaru          
600 m2, poło żonej w miejscowo ści Wierzchucino, przy ulicy Antoniego 
Abrahama 42, gminie Krokowa, powiecie puckim, wojew ództwie 
pomorskim wraz z posadowionym na niej, stanowi ącym odr ębną
nieruchomo ść budynkiem biurowym o powierzchni u żytkowej            
106,86 m2. 



Przedmiot sprzedaPrzedmiot sprzeda żży:y:

Miejscowość Wierzchucino, województwo pomorskie

Ulica, nr budynku i 
lokalu 

Antoniego Abrahama 42 

Powierzchnia 
użytkowa budynku

budynek biurowy o powierzchni użytkowej 106,86 m2

Działka 
ewidencyjna

Nr 28 z obrębu Wierzchucino o obszarze 600 m2. 

Księga wieczysta Sąd Rejonowy w Wejherowie V Zamiejscowy Wydział
Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pucku prowadzi księgę
wieczystą KW Nr GD2W/00007394/1





GruntGrunt

Teren sprzedawanej nieruchomości składa się z działki nr 28, oznaczonej  w ewidencji 
gruntów symbolem: Bi – inne tereny zabudowane. 
Kształt działki jest nieregularny. Działka ogrodzona, zabudowana budynkiem o funkcji 
biurowej. 
Dla przedmiotowej działki brak jest miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Krokowa, uchwalonym uchwałą nr III/23/2010 Rady Gminy Krokowa z dnia            
29 grudnia 2010 roku określono strefy funkcjonalne. W/w działka znajduje się w strefie 
funkcjonalnej oznaczonej „obszary rozwoju zainwestowania wielofunkcyjnego-funkcje 
mieszkaniowe, usługowe, rekreacyjne, zagrodowe”.



ZespZespóółł budynkbudynkóóww

W tabeli zamieszczono zestawienie powierzchni obiektów znajdujących się
na terenie nieruchomości.

Obiekt PU (m kw)

1 Budynek biurowy 106,86

Razem: 106,86



DostDost ęępnopno śćść komunikacyjnakomunikacyjna

Miejscowość Wierzchucino pod względem liczby mieszkańców stanowi największą
w gminie zwartą wieś.  Położona jest w odległości 3 km od Morza Bałtyckiego, 5 km na 
zachód od Żarnowca, nad Bychowską Strugą, przy drodze wojewódzkiej nr 213 (DW213) 
łącząca Celbowo i Słupsk. Droga ma długość 109 km i przebiega przez 4 powiaty 
ziemskie: pucki, wejherowski, lęborski, słupski,.



Otoczenie nieruchomoOtoczenie nieruchomo śścici

W otoczeniu nieruchomości znajdują się działki zabudowane, budynki mieszkalne 
jednorodzinne oraz punkty handlowo-usługowe.

Nieruchomość graniczy:

• od strony południowej z  drogą wojewódzką,
• od strony północnej z  działką zabudowaną,
• od strony zachodniej z ulicą Leśną,
• od strony wschodniej  z działką zabudowaną.



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



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


