
Nieruchomośćśćśćść do sprzedania 

Rakowiec
Gdańsk dn. 20.05. 2014 Roku



Przedmiot sprzeda żżżży:
lokal u żżżżytkowy powierzchni u żżżżytkowej 66,92 m2, usytuowany na parterze  

budynku u żżżżytkowo-mieszkalnego posadowionym na dzia łłłłce, oznaczonej 

numerem ewidencyjnym 294 obszaru 0,1700 ha, po łłłłożżżżonego jest                    

w miejscowo śśśści Rakowiec ul. Kwidzy ńńńńska 21, gminie Kwidzyn, powiecie 

kwidzy ńńńńskim, wraz ze zwi ąąąązanym z tym lokalem udzia łłłłem wynosz ąąąącym 

0,4433 częśęśęśęści w nieruchomo śśśści wspólnej, któr ąąąą stanowi prawo u żżżżytkowania 

wieczystego gruntu oraz cz ęśęśęśęści budynków i urz ąąąądzeńńńń.

Przewidywana cena wywo łłłławcza: 58 000,00 złłłł

Przewidywana data przetargu: marzec 2015 r.







Przedmiot sprzedaPrzedmiot sprzeda żżżżżżżży:y:

Miejscowość Rakowiec, woj. pomorskie

Gmina/Powiat Kwidzyn / kwidzyński

Ulica, nr budynku i lokalu ul. Kwidzyńska 21

Powierzchnia użytkowa 
lokalu

Lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 66,92 m
2

Działka ewidencyjna 
294 obręb ewidencyjny Rakowiec [Nr 0023] o powierzchni 

0,1700 ha

Księga wieczysta 
Sąd Rejonowy w Kwidzynie,  
V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi 
księgę wieczystą nr  GD1I/00010793/3



GruntGrunt
Teren sprzedawanej nieruchomości składa się z działki nr 294 stanowiącej 

prawo użytkowania wieczystego gruntu, oznaczona w ewidencji symbolem: 

RIVa (grunty orne) o pow. 0,0700 ha, B (tereny mieszkaniowe)                              

o pow. 0,1000 ha.

Działka stanowi działkę zabudowaną budynkiem użytkowo-mieszkalnym, 

ogrodzoną siatką stalową, o regularnym kształcie. Na przedmiotowej działce 

znajduje się: skrzynka telekomunikacyjna,słup energetyczny wraz ze skrzynką.

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 centralnej części wsi Rakowiec.

Ogległości od większych miast : Kwidzyn – 8 km, Iława – 47 km, Grudziądz – 40 km, 

Malbork – 45 km, Gdańsk – 107 km

Ekspozycja budynku użytkowo-mieszkalnego bardzo dobra – usytuowanie na głównej ulicy 

przebiegającej przez miejscowość – droga wojewódzka nr 521. W sąsiedztwie zabudowa 

jednorodzinna. 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. 

Nieruchomość graniczy:

•od strony południowej z ulicą Kwidzyńską

• od strony północnej z zabudową jednorodzinną.

•od strony zachodniej z zabudową jednorodzinną.

•od strony wschodniej z zabudową wielorodzinną.



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


