
Nieruchomośćśćśćść do sprzedania 

Gościszewo 81
Gdańsk dn. 21.05. 2014 Roku



Przedmiot sprzeda żżżży:
Lokal u żżżżytkowy nr 2 o powierzchni u żżżżytkowej 39,89 m2 usytuowany               

na parterze budynku o funkcji mieszkalnej, do które go przynale żążążążą

pomieszczenia gospodarcze usytuowane w budynku gosp odarczym     

o łąłąłąłącznej powierzchni 29,24 m2 wraz ze zwi ąąąązanym z tym lokalem udzia łłłłem 

wynosz ąąąącym 0,4245 cz. w nieruchomo śśśści wspólnej, któr ąąąą stanowi prawo 

użżżżytkowania wieczystego gruntu – dzia łłłłki nr 148/1 po łłłłożżżżonej 

w miejscowo śśśści Go śśśściszewo oraz cz ęśęśęśęści budynku i urz ąąąądzenia, które nie 

słłłłużążążążą wy łąłąłąłącznie do u żżżżytku w łłłłaśśśścicieli lokali.

Cena wywo łłłławcza: 26 000,00 złłłł

Data przetargu: grudzie ńńńń 2014 r.





Przedmiot sprzedaPrzedmiot sprzeda żżżżżżżży:y:

Miejscowość
Gościszewo, woj. pomorskie

Gmina/Powiat Gościszewo

Ulica, nr budynku i lokalu 81

Powierzchnia użytkowa 

lokalu

Lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 39,89 m
2

oraz pomieszczenia przynależne o łącznej powierzchni

użytkowej 29,24 m
2

Działka ewidencyjna 148/1 z obrębu2 0002 Gościszewo o obszarze 1300 m kw. 

Księga wieczysta 

Sąd Rejonowy w Kwidzynie VIII Zamiejscowy Wydział

Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sztumie 

prowadzi księgę wieczystą nr KW GD2I/00010407/8



GruntGrunt
Teren sprzedawanej nieruchomości składa się z działki nr 148/1 

stanowiącej prawo użytkowania wieczystego gruntu, oznaczona 

symbolem Bi – inne tereny zabudowane Kształt działki nieregularny -

usytuowane na niej budynki: mieszkalny oraz gospodarczy, teren 

ogrodzony siatką stalową. Posiada uzbrojenie w sieć infrastruktury 

technicznej tj. sieć elektryczną, telefoniczną, wodociągową, 

kanalizacyjną (odprowadzenie do bezodpływowego zbiornika na 

nieczystości płynne znajdującego się na działce). Usytuowanie 

budynków zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej. 



DostDostęęęęęęęępnopnośćśćśćśćśćśćśćść komunikacyjnakomunikacyjna

Nieruchomość zlokalizowana jest w centralnej części wsi Gościszewo przy drodze 

krajowej nr 55. Wjazd na nieruchomość bezpośrednio z drogi.

We wsi znajdują się zakłady fabryki alarmów i zabezpieczeń Roger, a także zakład 

przemysłu skórzanego Progress. Za główną drogą zlokalizowany jest browar. 

Dostępność form transportu publicznego przez komunikację PKS.

Odległości do najważniejszych ośrodków:

Malbork – 13 km, Sztum – 8 km, Nowy Dwór Gdański – 24 km.

Ekspozycja budynku mieszkalnego bardzo dobra. Nieruchomość doskonale 

widoczna z najbliższego skrzyżowania ulic.



Otoczenie nieruchomoOtoczenie nieruchomośśśśśśśścici

W odległości 200-300m od nieruchomości znajdują się podstawowe punkty 

użyteczności publicznej, tj. sklep spożywczy, przystanek PKS, Kościół, szkoła 

podstawowa, jednostka straży pożarnej, mały lokalny browar.

Nieruchomość graniczy:

•od strony południowej z zabudową jednorodzinną.

• od strony północnej z zabudową jednorodzinną.

•od strony zachodniej z drogą krajową nr 55.

•od strony wschodniej  z drogą lokalną gruntową nieutwardzoną.



Dane kontaktowe:Dane kontaktowe:

Pion Infrastruktury

Wydzia łłłł Obrotu nieruchomo śśśściami i Regulacji Stanów Prawnych

Izabela Kowalewska

Tel.: 58 32 66 417

Tel. Kom. 502 012 367

Izabela.kowalewska@gdansk.poczta-polska.pl


