
Ląd, gmina Lądek
Nieruchomość na sprzedaż 

____________________________________________ 



Miejscowość Ląd

Powiat/Gmina słupecki / Lądek

Działka ewidencyjna

Budynek

Działki ewidencyjne nr 487/46 i 487/47 z obrębu 0009 o łącznej powierzchni 900 m kw.

Biurowy o powierzchni użytkowej 89,93 m kw.

Księga wieczysta
Księga wieczysta nr KN1S/00027544/8, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Słupcy,

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

Stan prawny gruntu i budynku Własność

PODSTAWOWE INFORMACJE



PODSTAWOWE INFORMACJE

❑ Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki numer 487/46 i 487/47 o

łącznej powierzchni 900 m2 wraz z posadowionym na niej budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej 89,93 m2 położonej w

miejscowości Ląd, gmina Lądek, powiat słupecki, województwo wielkopolskie. Dla nieruchomości jest prowadzona księga wieczysta KW

Nr KN1S/00027544/8 przez Sąd Rejonowy w Słupcy IV Wydział Ksiąg Wieczystych .

❑ Zabudowana nieruchomość, którą stanowią działki nr 487/46 i 487/47 o łącznej powierzchni 900 m2 posiada płaskie ukształtowanie

terenu i wydłużony kształt, zbliżony do prostokąta.

❑ Nieruchomość położona jest w pobliżu głównej ulicy wiejskiej, przy utwardzonej zatoczce z przystankiem autobusowym.

❑ Nieruchomość uzbrojona w infrastrukturę techniczną: sieć elektryczna, sieć wodociągowa, linia telefoniczna.

❑ Teren, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość, nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego. W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lądek, zatwierdzonym

uchwałą nr VI/15/11 Rady Gminy Lądek z dnia 24.02.2011 r. oraz uchwałami zmieniającymi: Uchwała Nr XXXIV/144/2012 z dnia 28

grudnia 2012 r. oraz uchwałami zmieniającymi Nr XXII/132/2016 z dnia 21.04.2016 r., działki nr 487/46 i 487/47 położone w

miejscowości Ląd oznaczone są jako teren zabudowany do adaptacji (RD).



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

❑ Wieś Ląd położona jest przy drodze wojewódzkiej nr 467 nad rzeką

Wartą.

❑ Ląd leży na trasie szlaku cysterskiego, jest siedzibą Wyższego

Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego.

❑ Nieruchomość zlokalizowana jest w centralnej części wsi.

❑ W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się zespół dworsko – parkowy.

❑ W pobliżu zabytkowy zespół klasztorny (dawny klasztor cystersów).

❑ Dojazd do nieruchomości dogodny.

Położenie Lądu w województwie wielkopolskim,

źródło: http://www.poznan.uw.gov.pl/sites/default/files/obrazki/mapa_powiaty.jpg



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

https://www.google.pl/maps/place/52%C2%B012'25.4%22N+17%C2%B053'46.5%22E/@52.2070688,17.8956938,147m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d52.207068!4d17.896241


RZUT BUDYNKU



Kontakt: 

Wydział Zarządzania Nieruchomościami

60-943 Poznań, ul. Głogowska 17

Telefon:  + 502 018 612

www.nieruchomosci.poczta-polska.pl

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.

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

