Wąwelno ul. Długa 5
Lokal mieszkalny nr 3
Nieruchomość na sprzedaż

_____________________________________________

PODSTAWOWE INFORMACJE

Miejscowość

Wąwelno

Ulica, nr budynku

Ul. Długa 5

Powierzchnia budynków

Nieruchomość jest zabudowana budynkami o łącznej powierzchni zabudowy 202 m kw.
i łącznej powierzchni użytkowej 297,09 m kw. Budynki spełniają funkcję: mieszkalną,
gospodarczą

Działka ewidencyjna

Działka ewidencyjna o numerze 103 z obrębu Nr 00017 Wąwelno o powierzchni 600 m kw.

Księga wieczysta

Księga wieczysta nr BY2T/00012339/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w w Świeciu , X
Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sępólnie Krajeńskim

Stan prawny gruntu

Wlasność

PODSTAWOWE INFORMACJE
❑ Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 3, o powierzchni użytkowej 46,96 m² usytuowany na poddaszu budynku mieszkalno użytkowego, do którego przynależą – jako pomieszczenia przynależne dwa pomieszczenia w piwnicy oraz dwa pomieszczenia

strychowe o łącznej powierzchni 17,70 m²

- wraz ze związanym z tym lokalem udziałem wynoszącym 6466/21028 części

w nieruchomości wspólnej, którą stanowi działka nr 103 położonej przy ulicy Długiej 5, w miejscowości Wąwelno oraz części budynku
i urządzeń które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
❑ Lokal mieszkalny nr 3 składa się z następujących pomieszczeń: 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój. Wszystkie pomieszczenia
spełniają warunki techniczne, zgodne z obowiązującymi przepisami. Wyposażony w następujące instalacje: elektryczna, wodociągowa,
kanalizacyjna, ogrzewanie z kotłowni olejowej.
❑ Działka o nieregularnym kształcie, z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej - ulica Długa, z uzbrojeniem w instalacje:
wodociągową, kanalizacyjną, gazową i energetyczną. Działka graniczy od strony północnej z terenem rolnym. Od strony południowej
z drogą asfaltową – ulicą Długą. Od strony wschodniej i zachodniej z terenami zabudowy mieszkaniowej. Obecnie działka z trzech stron
ogrodzona jest płotem z siatki.
❑ Dla nieruchomości brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sośno, działka nr 103 obręb Wąwelno, gm. Sośno znajduje się w strefie funkcjonalno –
przestrzennej II, oznaczonej jako osadniczo – rolnicza, tereny zainwestowane.

PODSTAWOWE INFORMACJE
❑ Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków zaświadcza, że budynek nr 5 położony przy ul. Długiej 5 w Wąwelnie nie jest wpisany do
rejestru zabytków, jest natomiast ujęty w wojewódzkiej ewidencji zabytków województwa kujawsko - pomorskiego oraz położony jest

na terenie układu ruralistycznego ujętego w wojewódzkiej ewidencji zabytków nieruchomości województwa kujawsko - pomorskiego.
❑ Wójt Gminy Sośno zawiadamia, że została opracowana karta adresowa zabytku dla obiektu zlokalizowanego w Wąwelnie, ul. Długa 5,
nr ewidencyjny działki 103: dom. Obiekt został włączony do gminnej ewidencji zabytków.
❑ W dziale III księgi wieczystej wpisane zostało roszczenie dotychczasowego właściciela gruntu o roczną 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
❑ Działka, z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej- ulica Długa
(działka nr 125/3)
❑ Działka graniczy od strony północnej z terenem rolnym. Od strony
południowej z drogą asfaltową – ulicą Długą. Od strony wschodniej
i zachodniej z terenami zabudowy mieszkaniowej. Obecnie działka
z trzech stron ogrodzona jest płotem z siatki, zabudowana budynkiem
mieszkalno

-

użytkowym,

wolnostojącym

oraz

budynkiem

gospodarczym z murowaną wiatą garażową.

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

POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

Wizualizacje zostały wykonane przy wykorzystaniu portalu Google Maps

POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

LOKALIZACJA I DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA

Kliknij
i
zlokalizuj

W otoczeniu nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, wolnostojąca, zagrodowa.
Nieruchomość graniczy:
➢ od strony północnej z drogą gminną - ciąg pieszy
➢od strony południowej z gruntami rolnymi,
Wizualizacje zostały wykonane przy wykorzystaniu portalu Google Maps

➢od strony zachodniej z zabudową jednorodzinną zagrodową oraz gruntami
rolnymi,
➢ od strony wschodniej z zabudową jednorodzinną oraz gruntami rolnymi.

Lokal mieszkalny zestawienie pomieszczeń
Pow. użytkowa
w m²

Pomieszczenie
pokój

19,40

pokój

5,70

kuchnia

14,43

łazienka

4,03

przedpokój

3,4
Suma:

Pomieszczenia przynależne w
budynku gospodarczym

46,96 m²

Pow. użytkowa w m²

strych

6,00

strych

6,00

piwnica

2,85

piwnica

2,85
Suma:

17,70 m²

Kontakt:
Poczta Polska S.A. Region Pionu Infrastruktury w Gdańsku
ul. Targ Rakowy 7/8, pokój nr 110
80-940 Gdańsk
Telefon: (58) 32-66-225, kom. 502-012-367
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.

