
Lubicz Dolny
ul. Mostowa 1
Lokal mieszkalny nr 2
Nieruchomość na sprzedaż 



Miejscowość Lubicz Dolny, gm. Lubicz

Ulica, nr budynku ul. Mostowa 1

Powierzchnia lokalu

Lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni 40,09 m² usytuowany na I piętrze budynku mieszkalnego,

do którego przynależy usytuowane w budynku niemieszkalnym nr 1 pomieszczenie gospodarcze

o powierzchni użytkowej 12,73 m². Udział związany w własnością lokalu 0,1425 części w

nieruchomości wspólnej.

Działka ewidencyjna Działka ewidencyjna o numerze 157/2 obszaru 0,2177 ha, obręb 0012

Księga wieczysta
Księga wieczysta nr TO1T/00050355/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Toruniu 

VI  Wydział Ksiąg Wieczystych

Stan prawny gruntu Własność

PODSTAWOWE INFORMACJE



PODSTAWOWE INFORMACJE

❑ Działka nr 157/2 oznaczona w ewidencji gruntów symbolem: „B” – tereny mieszkaniowe. Kształt działki zbliżony do rombu, dojazd do

działki z drogi publicznej. Działka posiada uzbrojenie w sieć infrastruktury technicznej tj. sieć energetyczną, wodociągową,

teleinformatyczną. Zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 292,07 m2 oraz dwoma budynkami

niemieszkalnymi (gospodarczymi) o powierzchni użytkowej 42,47 m2 oraz 15,59 m2. Budynek mieszkalny jest wolnostojący,

wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej (z cegły), dwukondygnacyjny z poddaszem, częściowo podpiwniczony. Budynki

gospodarcze wybudowane z czerwonej cegły, kryte dachówką.

❑ W obowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego (uchwalonym dnia 16 listopada 2005 roku Uchwałą Rady

Gminy Lubicz XLI/490/05) nieruchomość oznaczona jest symbolem UŁ, dla którego ustalono: 1) przeznaczenie podstawowe: usług

łączności; 2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi komercyjne, parking na samochody osobowe; 3) obowiązek uwzględnienia zasad

gospodarowania wynikających z położenia terenu w Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy; 4) ochronę konserwatorską

istniejącej zabudowy o wartościach historyczno-kulturowych; 5) obowiązek zachowania dotychczasowej wysokości zabudowy; 6)

zagospodarowanie terenu ukształtować w powiązaniu z terenem zieleni parkowej ZP3; 7) obowiązek zapewnienia parkingu na

samochody osobowe min. 10 stanowisk postojowych; 8) obowiązek wprowadzenia obiektów małej architektury i zieleni urządzonej od

strony terenu przestrzeni publicznej.

❑ W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów

zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z dn. 01.01.2019 r. prawo użytkowania wieczystego

nieruchomości przekształciło się w prawo własności.

❑ W dziale III księgi wieczystej wpisane zostało roszczenie dotychczasowego właściciela gruntu o opłatę przekształceniową w

odniesieniu do każdoczesnego właściciela nieruchomości na podstawie ustawy z dn. 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania

wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

❑ Lubicz Dolny to wieś położona w województwie kujawsko - pomorskim, w

powiecie toruńskim, w gminie Lubicz nad rzeką Drwęca. Przez wieś przebiega

droga krajowa nr 10 Szczecin - Płońsk (odcinek drogi ekspresowej S10 – część

autostrady A1) i droga krajowa nr 80, a także linia kolejowa Toruń – Sierpc.

❑ Wieś znajduje się w odległości 10 km na wschód od Torunia.

❑ Ekspozycja budynku mieszkalnego dobra, do najbliższego przystanku

komunikacji publicznej jest ok. 200m, do sklepu spożywczego ok.. 400 m, do

urzędu gminy ok.. 800 m, do szkoły podstawowej, gimnazjum, ośrodka

zdrowia, placówki Poczty Polskiej, kościoła ok.. 700-1200 m.

Położenie Lubicza Dolnego na terenie Polski, Źródło: 

www.wikipedia.org



Źródło: www.google.pl/maps

POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI



Źródło: www.google.pl/maps

POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI



Źródło: www.google.pl/maps

LOKALIZACJA I DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA

Kliknij i zlokalizuj

Nieruchomość położona bezpośrednio przy drodze krajowej nr 10 Szczecin – Płońsk

(odcinek drogi ekspresowej S10 część autostrady A1), w odległości 10 km od Torunia.

https://www.google.pl/maps/place/87-162+Lubicz/@53.0172476,17.9687698,10z/data=!4m5!3m4!1s0x471ccc74e621be19:0x71c06b6cbf579c6!8m2!3d53.03!4d18.76


Lokal mieszkalny nr 2 - zestawienie pomieszczeńw budynku mieszkalnym



GALERIA ZDJĘĆ



Niniejsza broszura została sporządzona i udostępniona jedynie w celu ogólno informacyjnym 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 jako stan taki, w jakim nieruchomość znajduje się w dacie oględzin/sprzedaży.

Kontakt: 

Poczta Polska S.A. Region Pionu Infrastruktury w Gdańsku 

ul. Targ Rakowy 7/8, pokój nr 110

80-940 Gdańsk

Telefon: (58) 32-66-370, kom. 502-016-677

www.nieruchomosci.poczta-polska.pl

http://www.nieruchomosci.poczta-polska.pl/

