
Wierzchucin Królewski

gmina Koronowo

Nieruchomość na sprzedaż



Miejscowość Wierzchucin Królewski

Gmina / Powiat Gmina Koronowo, powiat bydgoski

Nieruchomość Działka niezabudowana

Działka ewidencyjna Działka ewidencyjna o numerze 139/1 obszaru 0,1609 ha, obręb nr 0030 Wierzchucin Królewski

Księga wieczysta
KW nr BY1B/00068632/0 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział

Ksiąg Wieczystych.

Stan prawny gruntu Własność

PODSTAWOWE INFORMACJE



❑ Nieruchomość położona w miejscowości Wierzchucin Królewski, gminie Koronowo, powiecie bydgoskim, województwie kujawsko

– pomorskim.

❑ Działka posiada nieregularny kształt zbliżony do prostokąta. Teren działki płaski porośnięty trawą.

❑ Brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dojazd i dojście zapewnione poprzez ustanowioną służebność na działce nr 139/2,

która posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

❑ Brak obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla przedmiotowej nieruchomości. Zgodnie ze Studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Koronowo, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIX/440/09

Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 września 2009 r., przedmiot wyceny znajduje się na terenach oznaczonych jako:

- tereny zurbanizowane,

- obszary rolne, na których dopuszcza się lokalizację generatorów energii odnawialnej (np. elektrownie wiatrowe, biogazownie),

- strefa ochrony konserwatorskiej “B”.

❑ W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów  

zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, prawo użytkowania wieczystego działki nr 139/1  

przekształciło się w prawo własności. W związku z tym 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.

PODSTAWOWE INFORMACJE



❑ Wierzchucin Królewski to wieś położona w województwie kujawsko

– pomorskim, w gminie Koronowo w północno – zachodniej części

powiatu bydgoskiego. Gmina ma charakter turystyczno – rolniczy i jest

największą w powiecie. Siedzibą gminy jest Koronowo. Gminę

zamieszkuje 24 200 mieszkańców.

Atrakcją turystyczną są dwa rezerwaty przyrody:

- rezerwat przyrody Bagno Głusza

- rezerwat przyrody Różanna Dęby.

❑ Nieruchomość położona w centralnej części miejscowości. Odległość

od Koronowa ok. 13 km i od Bydgoszczy ok. 33 km.

❑ W otoczeniu znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

wraz z zabudową gospodarczą oraz tereny niezabudowane rolne.

❑ W odległości ok. 500 m znajdują się: szkoła podstawowa, gimnazjum,

kościół, sklepy, przystanek PKS.

Położenie  miejscowości Wierzchucin Królewski.  Źródło: www.wikipedia.pl

POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI



GALERIA ZDJĘĆ



❑ Nieruchomość położona jest w centralnej części miejscowości w 

drugiej linii zabudowy od głównej drogi dojazdowej. 

Atrakcją turystyczna są dwa rezerwaty przyrody:

- rezerwat przyrody Bagno Głusza

- rezerwat przyrody Różanna Dęby.

❑ W obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków   

Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Koronowo 

zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr 

XXXIX/440/09 z dn. 30.09.2009 r., które nie stanowi prawa 

miejscowego, działka oznaczony została jako:

- tereny zurbanizowane,

- obszary rolne, na których dopuszcza się lokalizację generatorów 

energii odnawialnej (np. elektrownie wiatrowe, biogazownie). 

❑ Nieruchomość zlokalizowana w granicy strefy ochrony  

konserwatorskiej ,,B”.

POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI



Kliknij i zlokalizuj

Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowią:

- od strony zachodniej – grunty rolne niezabudowane;

- od strony wschodniej – grunty rolne niezabudowane;

- od strony południowej – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

- od strony północnej – grunty rolne niezabudowane. Źródło: www.google.com/maps

LOKALIZACJA I DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA

https://www.google.pl/maps/place/Ko%C5%9Bciuszki+18,+76-213+Gardna+Wielka/@54.636594,17.1599988,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x46fe6cc5ed0990dd:0xf4759f9e52fd6455!8m2!3d54.636594!4d17.1621875
https://www.google.pl/maps/place/Ko%C5%9Bciuszki+18,+76-213+Gardna+Wielka/@54.636594,17.1599988,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x46fe6cc5ed0990dd:0xf4759f9e52fd6455!8m2!3d54.636594!4d17.1621875
https://www.google.com/maps/place/53%C2%B018'23.4%22N+17%C2%B046'53.7%22E/@53.3065006,17.7804897,288m/data=!3m2!1e3!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x47030790889ae9df:0xe3f5d29eff1e2b5c!2sWierzchucin+Kr%C3%B3lewski!3b1!8m2!3d53.307766!4d17.7813642!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2


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 106

80-940 Gdańsk

Telefon: + 48 (58) 32-66-225; kom. 502-012-367

www.nieruchomosci.poczta-polska.pl

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

