
Czarna Dąbrówka – działka nr 145/3
Nieruchomość gruntowa na sprzedaż 

_____________________________________________ 



Miejscowość Czarna Dąbrówka

Ulica, nr budynku Przemysłowa

Powierzchnia budynków Nieruchomość niezabudowana

Działka ewidencyjna
Działka ewidencyjna o numerze 145/3 z obrębu Czarna Dąbrówka [Nr 0003] o powierzchni

2301 m kw.

Księga wieczysta
Księga wieczysta nr SL1L/00024184/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lęborku V

Wydział Ksiąg Wieczystych

Stan prawny gruntu Użytkowanie wieczyste

PODSTAWOWE INFORMACJE



PODSTAWOWE INFORMACJE

❑ Działka ma nieregularny kształt wydłużonego wieloboku w kształcie litery „L”, krótszym bokiem przylegającego do ulicy

Przemysłowej. Sieć energetyczna oraz sieć wodno-kanalizacyjna znajduje się działce sąsiedniej. Działka z bezpośrednim dojazdem

z drogi publicznej.

❑ Część działki gruntowej tj. 546 m2 jest dzierżawiona z przeznaczeniem na ogródek działkowy.

❑ Działka oznaczona w wypisie z rejestrów gruntów symbolem RVI jako grunty orne.

❑ Nieruchomość jest objęta działaniem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obrębu Czarna Dąbrówka, w którym

działka o numerze 145/3, położona stanowi teren oznaczony symbolem 021 U: tereny zabudowy usługowej. Dopuszcza się mieszkania

związane z prowadzoną działalnością oraz infrastrukturę techniczną dla obsługi terenu.



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

❑ Nieruchomość zlokalizowana jest w centralnej części miejscowości.

❑ Nieruchomość znajduje się w pobliżu skrzyżowania dróg

wojewódzkich nr 211 i 212.

❑ Odległość do Gdańska wynosi 80 km, do Słupska 40 km, do Bytowa

27 km, do Lęborka 29 km.

❑ Dojazd do nieruchomości dobry. Bezpośredni dostęp do drogi

publicznej lokalnej o nawierzchni asfaltowej- ulica Przemysłowa.

❑ Dogodne położenie nieruchomości ze względu na bliskie sąsiedztwo

punktów użyteczności publicznej (kościół, Ochotnicza Straż Pożarna)

oraz łatwej dostępności komunikacyjnej.

Położenie wsi Czarna Dąbrówka na terenie Polski, Źródło: www.wikipedia.pl



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

Wizualizacje zostały wykonane przy wykorzystaniu p[ortalu Googe Maps
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LOKALIZACJA I DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA

Dojazd do nieruchomości dobry. Bezpośredni dostęp do drogi publicznej

lokalnej o nawierzchni asfaltowej- ulica Przemysłowa.

Dogodne położenie nieruchomości ze względu na bliskie sąsiedztwo punktów

użyteczności publicznej (kościół, Ochotnicza Straż Pożarna) oraz łatwej

dostępności komunikacyjnej.

Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowią:

➢od strony południowej – zabudowa handlowo usługowa,

➢ od strony północnej – zabudowa usługowa, budynek poczty,

➢ od strony zachodniej – zabudowa mieszkaniowo-usługowa,

➢ od strony wschodniej - droga publiczna.

Wizualizacje zostały wykonane przy wykorzystaniu portalu Google Maps

Dojazd do nieruchomości dobry. Bezpośredni dostęp do drogi publicznej

lokalnej o nawierzchni asfaltowej- ulica Przemysłowa.

Dogodne położenie nieruchomości ze względu na bliskie sąsiedztwo punktów

użyteczności publicznej (kościół, Ochotnicza Straż Pożarna) oraz łatwej

dostępności komunikacyjnej.

Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowią:

➢od strony południowej – zabudowa handlowo usługowa,

➢ od strony północnej – zabudowa usługowa, budynek poczty,

➢ od strony zachodniej – zabudowa mieszkaniowo-usługowa,

➢ od strony wschodniej - droga publiczna.

Kliknij

i 

zlokalizuj

https://www.google.pl/maps/@54.357422,17.5626077,281m/data=!3m1!1e3?hl=pl
https://www.google.pl/maps/place/54%C2%B021'26.1%22N+17%C2%B033'47.6%22E/@54.357244,17.5610223,562m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d54.357244!4d17.563211?hl=pl




Kontakt: 

Region Pionu Infrastruktury w Gdańsku,

ul. Targ Rakowy 7/8, pokój nr 106

Telefon:  + 48 502 012 498; 58 32 66 225

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.


