
Nieruchomośćśćśćść do sprzedania 

Inowrocław ul. Poznańska368/2
Gdańsk dn. 21.05. 2014 Roku



Przedmiot sprzeda żżżży:
Lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni u żżżżytkowej 36,79 m2 usytuowany             

na pierwszym pi ęęęętrze w budynku mieszkalnym po łłłłożżżżonym przy ulicy 

Poznańńńńskiej 368 w miejscowo śśśści Inowroc łłłław. Budynek mieszkalny 

posadowiony jest na gruncie oznaczonym w ewidencji gruntów jako 

dzia łłłłka 5/2 o powierzchni 0,1128 ha. Udzia łłłł lokalu mieszkalnego 

w częśęśęśęściach wspólnych budynku oraz w prawie u żżżżytkowania wieczystego 

gruntu wynosi 3679/26362.

Cena wywo łłłławcza: 45 000,00  złłłł

Data przetargu: 17.07.2014r.





Przedmiot sprzedaPrzedmiot sprzeda żżżżżżżży:y:

Miejscowość
Inowrocław, woj. kujawsko -pomorskie

Gmina/Powiat Inowrocław

Ulica, nr budynku i lokalu ul. Poznańska 368/2

Powierzchnia użytkowa 

lokalu

Lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 36,79 m2  

wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz w 

prawie użytkowania wieczystego gruntu wynosi 3679/26362.

Działka ewidencyjna 5/2 z obrębu Inowrocław o obszarze 1128 m kw. 

Księga wieczysta 
Sąd Rejonowy w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych

Prowadzi księgę wieczystą Nr BY1I/00048211/4.



GruntGrunt
Teren sprzedawanej nieruchomości składa się z działki nr 5/2 

stanowiącej prawo użytkowania wieczystego gruntu, oznaczona 

w ewidencji symbolem: Bi – inne tereny zabudowane

Kształt działki regularny - usytuowane na niej budynki: mieszkalny 

oraz gospodarczy, teren ogrodzony siatką stalową. Posiada uzbrojenie 

w sieć infrastruktury technicznej, tj. sieć elektryczną oraz wodociągową, 

kanalizacyjną. Usytuowanie budynków zgodnie z wyrysem z mapy

ewidencyjnej. 



DostDostęęęęęęęępnopnośćśćśćśćśćśćśćść komunikacyjnakomunikacyjna

Nieruchomość zlokalizowana jest w peryferyjnej części miasta  

Inowrocław przy wyjeździe z miasta w kierunku Poznania. 

Dostęp do środków komunikacji miejskiej jest dobry. Najbliższy sklep 

wielobranżowy oddalony jest od nieruchomości o ok. 400m, placówka 

poczty o ok. 500m, przychodnia zdrowia 600m, szkoła podstawowa o ok. 

900m, podobnie urząd pracy, natomiast najbliższa placówka banku 

znajduje się w odległości 3km od nieruchomości.



Otoczenie nieruchomoOtoczenie nieruchomośśśśśśśścici

Dzielnica Mątwy, w której mieści się przedmiotowy budynek mieszkalny jest 

dzielnicą przemysłowo – usługową, z rozdrobnioną zabudową wielorodzinną. 

Ulica Poznańska jest główną arterią miasta Inowrocławia, wzdłuż której odbywa 

się ruch kołowy o bardzo dużym natężeniu. Nieruchomość graniczy:

•od strony południowej z zabudową wielorodzinną.

• od strony północnej z działką niezabudowaną na której znajduje się trakcja 

kolejowa

•od strony zachodniej z z działką niezabudowana – tereny kolejowe

•od strony wschodniej  działka przylega do ulicy Poznańskiej.



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


