
NIERUCHOMOŚĆ DO SPRZEDAŻY

Swaro żyn ulica Kolejowa 3
Gdańsk 21.05.2014 roku



Przedmiot sprzedaPrzedmiot sprzeda żży:y:

Lokal użytkowy nr 1 o powierzchni użytkowej 56,57 m2 usytuowany na parterze budynku 
mieszkalno-użytkowego, do którego przynależą usytuowane w budynku gospodarczym 
trzy pomieszczenia gospodarcze o łącznej powierzchni użytkowej 19,39 m2, wraz ze 
związanym z tym lokalem udziałem wynoszącym 0,2963 części w nieruchomości 
wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego 
ewidencyjnie, jako działka  numer 210/2, obszaru 751 m2 oraz części budynków i urządzeń
wraz z udziałem 0,2500 części w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej 
nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 210/1 obszaru 167 m2, położonej 
w miejscowości Swarożyn.

Przewidywana cena wywoławcza netto:  40 000,00 zł.
Planowany termin przetargu: 11.09.2014 roku



Przedmiot sprzedaPrzedmiot sprzeda żży:y:

Miejscowość Swarożyn, gmina Tczew, powiat tczewski, woj. pomorskie 

Nr budynku 3

Powierzchnia 
użytkowa budynku

Budynek mieszkalno-użytkowy o powierzchni użytkowej 
261,18 m2, budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 
55,24 m2

Działka 
ewidencyjna

Nr 210/2 z obrębu Swarożyn o obszarze 751 m2, udział
0,2500 części w działce nr 210/1 o obszarze 167 m2

Księga wieczysta Sąd Rejonowy w Tczewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych 
prowadzi księgę wieczystą KW Nr  GD1T/00029111/5





GruntGrunt

Teren sprzedawanej nieruchomości stanowi działkę nr 210/2, oznaczoną w ewidencji 
gruntów symbolem: Bi- inne tereny zabudowane. 
Kształt działki jest regularny. Działka jest ogrodzona. Działka posiada bezpośredni dostęp 
do drogi publicznej poprzez działkę 210/1 stanowiącą wewnętrzną drogą dojazdową.
Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu. W obowiązującym studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tczew, działka położona jest na 
terenach przewidzianych pod zabudowę usługowo-mieszkaniową z preferencją dla 
zabudowy mieszkaniowej, istniejąca lokalizacja obiektu użyteczności publicznej.



ZespZespóółł budynkbudynkóóww

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

Obiekt PU (m kw)

1 Budynek mieszkalno-użytkowy 261,18

2 Budynek gospodarczy 55,24

Razem: 316,42



DostDost ęępnopno śćść komunikacyjnakomunikacyjna

Nieruchomość położona jest przy drodze krajowej 22. W pobliżu miejscowości 
znajduje się węzeł drogowy Swarożyn autostrady A1 z drogą krajową 22. Droga 
krajowa nr 22, łączy granicę z Niemcami w Kostrzynie nad Odrą z polsko-rosyjskim 
przejściem granicznym w Grzechotkach (warmińsko - mazurskie).



Otoczenie nieruchomoOtoczenie nieruchomo śścici

W otoczeniu nieruchomości znajduje się zabudowa wiejska, grunty rolne oraz tereny 
kolejowe. 

Nieruchomość graniczy:
- od strony południowej z działką niezabudowaną,
- od strony północnej z  terenami kolejowymi,
- od strony zachodniej z działką niezabudowaną,
- od strony wschodniej  z ulicą Kolejową.



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


