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Lubicz Dolny ulica Mostowa 1



Przedmiot sprzedaPrzedmiot sprzeda��y:y:

Lokal u�ytkowy nr 4 o powierzchni u�ytkowej 135,47 m2 usytuowany na 

parterze w budynku mieszkalno-u�ytkowego, posadowionym na 

działce, oznaczonej numerem ewidencyjnym 157/2 obszaru 2177 m2, 

poło�onej w miejscowo�ci Lubicz Dolny przy ulicy Mostowej 1, gminie 

Lubicz, powiecie toru�skim, województwie kujawsko-pomorskim, do 

którego przynale�y usytuowane w budynku gospodarczym nr 2: 

pomieszczenie gospodarcze o powierzchni u�ytkowej 15,59 m2 , wraz 

ze zwi�zanym z tym lokalem udziałem wynosz�cym 0,4076 cz��ci. 

w nieruchomo�ci wspólnej, któr� stanowi prawo u�ytkowania 

wieczystego gruntu  oraz cz��ci budynków i urz�dze�, które nie słu��

wył�cznie do u�ytku wła�cicieli lokali. 



Przedmiot sprzedaPrzedmiot sprzeda��y:y:

Miejscowo�� Lubicz Dolny, woj. kujawsko-pomorskie 

Ulica, nr budynku i 

lokalu 

Mostowa 1/4

Powierzchnia 

u�ytkowa budynku

budynek mieszkalno-u�ytkowy o powierzchni u�ytkowej 

292,07 m2, budynek gospodarczy nr 1 o powierzchni 

u�ytkowej 42,47 m2, budynek gospodarczy nr 2                   

o powierzchni u�ytkowej 15,59 m2

Działka 

ewidencyjna

Nr 157/2 z obr�bu Lubicz Dolny o obszarze 2177 m2. 

Ksi�ga wieczysta S�d Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksi�g Wieczystych 

prowadzi ksi�g� wieczyst� KW Nr TO1T/00050355/8





GruntGrunt

Teren sprzedawanej nieruchomo�ci składa si� z działki nr 157/2, oznaczonej  w ewidencji 

gruntów symbolem: B-RIVb – u�ytki rolne zabudowane, RIV – grunty orne. 

Kształt działki jest nieregularny. Działka cz��ciowo ogrodzona, zabudowana budynkiem     

o funkcji mieszkalno-u�ytkowej oraz dwoma budynkami gospodarczymi. 

Na wyrysie z mapy ewidencyjnej naniesiony jest obiekt budowlany (obiekt małej 

architektury) – �mietnik zadaszony. Działka posiada bezpo�redni dost�p do drogi 

publicznej. 

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowana przestrzennego cz��ci wsi Lubicz 

Dolny zatwierdzonym uchwał� NR XLI/490/05 Rady Gminy Lubicz z dnia 16 listopada 

2005r., działka 157/2 znajduje si� na terenie oznaczonym symbolem UŁ- tereny 

przeznaczone pod usługi ł�czno�ci.
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DostDost��pnopno���� komunikacyjnakomunikacyjna
Nieruchomo�� zlokalizowana jest przy ulicy Mostowej 1 we wsi Lubicz Dolny. Lubicz 

Dolny poło�ony jest w województwie kujawsko - pomorskim, w powiecie toru�skim          

w pobli�u w�zła drogowego „Lubicz”. Poło�enie Lubicza Dolnego z uwagi na dogodny 

układ komunikacyjny jest jego wa�nym atutem. Przez miejscowo�� przebiega droga 

krajowa nr 10 Szczecin – Pło�sk (odcinek drogi ekspresowej S10 – cz��� autostrady A1) 

i droga krajowa nr 80 a tak�e linia kolejowa Toru� – Sierpc oraz droga wojewódzka nr 

552 (DW552). Nieruchomo�� zlokalizowana jest w zasi�gu miejskiej komunikacji 

zbiorowej, 

Wie� Lubicz Dolny stanowi centrum administracyjno – usługowe gminy Lubicz. Bliskie 

s�siedztwo miasta Torunia sprawia, �e gmina charakteryzuje si� wy�sz� ni� typowe 

gminy wiejskie aktywno�ci� gospodarcz�. Najwi�ksz� koncentracj� firm i zakładów 

produkcyjnych charakteryzuje si� sołectwo Lubicz Dolny. Ze wzgl�du na charakter 

s�siedztwa oraz blisko�� tras komunikacyjnych, jest to dobra lokalizacja dla działalno�ci 

o charakterze usługowym, biurowo-administracyjnym.



Otoczenie nieruchomoOtoczenie nieruchomo��cici

W otoczeniu nieruchomo�ci znajduj� si� działki niezabudowane, budynki mieszkalne 

jednorodzinne oraz punkty handlowo-usługowe.

Nieruchomo�� graniczy:

• od strony południowej z  działk� niezabudowan� oraz rzek� Drw�c�,

• od strony północnej z  droga krajow� nr 80,

• od strony zachodniej z działk� niezabudowan�,

• od strony wschodniej  z działk� niezabudowan�.



Dane kontaktowe:

Prowadz�cy przetarg:

Poczta Polska S.A.

Pion Infrastruktury

ul. Targ Rakowy 7/8 

80- 940 Gda�sk

Informacje o nieruchomo�ci mo�na uzyska� pod numerem 

telefonu:                             

58 32-66-225; 58 32-66-417



Niniejsza broszura została sporz�dzona i udost�pniona jedynie w celu 
ogólnoinformacyjnym i nie stanowi ze strony Poczty Polskiej S.A. oferty       
w rozumieniu prawa cywilnego, o�wiadczenia woli ani wiedzy, jak równie�
jakiegokolwiek zapewnienia odno�nie nieruchomo�ci, jej stanu lub 
poszczególnych tre�ci obj�tych broszur�, wobec czego nabywca powinien 
na własn� r�k� przeprowadzi� odpowiednie badania, zleci� dodatkowe 
ekspertyzy lub zaakceptowa� stan nieruchomo�ci taki, w jakim 
nieruchomo�� znajduje si� w dacie ogl�dzin/sprzeda�y.
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