
Lisnowo 28
Lokal użytkowy nr A
Nieruchomość na sprzedaż 

_____________________________________________ 



Miejscowość Lisnowo

Ulica, nr budynku 28

Powierzchnia budynków
Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem niemieszkalnym

o łącznej powierzchni użytkowej 108,4 m kw.

Działka ewidencyjna Działka ewidencyjna o numerze 106/1z obrębu Nr 0005 Lisnowo o powierzchni 1300 m kw.

Księga wieczysta
Księga wieczysta nr TO1U/00016728/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Grudziądzu

V Wydział Ksiąg Wieczystych

Stan prawny gruntu Użytkowanie wieczyste

PODSTAWOWE INFORMACJE



PODSTAWOWE INFORMACJE

 Przedmiotem sprzedaży jest lokal użytkowy nr A o powierzchni użytkowej 44,20 m² usytuowany na parterze budynku mieszkalnego,

do którego przynależą pomieszczenia usytuowane w piwnicy oraz budynku niemieszkalnym o łącznej powierzchni 14,4 m², wraz ze

związanym z tym lokalem udziałem wynoszącym 586/1572 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania

wieczystego działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 106/1, obszaru 1300 m², położonej w miejscowości Lisnowo 28, gminie

Świecie nad Osą, powiecie grudziądzkim, województwie kujawsko-pomorskim, oraz części budynków i urządzeń, które nie służą

wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

 Teren sprzedawanej nieruchomości składa się z działki nr 106/1, obszaru 1300 m2 stanowiącej prawo użytkowania wieczystego gruntu,

oznaczona w ewidencji symbolem: „Bi” – inne tereny zabudowane.

 Kształt działki regularny - usytuowane na niej budynki: mieszkalny oraz niemieszkalny, teren ogrodzony siatką stalową. Posiada

uzbrojenie w sieć infrastruktury technicznej, tj. sieć elektryczną oraz wodociągową, kanalizacyjną. Usytuowanie budynków zgodnie

z wyrysem mapy ewidencyjnej.



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

 Nieruchomość zlokalizowana jest w centralnej części wsi Lisnowo.

 Lisnowo położone jest w północno-wschodniej części woj. kujawsko-

pomorskiego w powiecie grudziądzkim. Leży na skrzyżowaniu tras

relacji Świecie nad Osą - Droga Wojewódzka 538, oraz tras lokalnych

do Nowych Mostów i Sumina.

Wieś zamieszkuje około 900 osób.

 Odległości do najważniejszych ośrodków miejskich: Grudziądz – 34

km, Brodnica – 39 km, Iława – 40 km, Kwidzyn – 42 km, Ostróda –

74 km, Toruń – 90 km.

 Ekspozycja budynku mieszkalno-użytkowego bardzo dobra –

usytuowanie przy głównej drodze wiejskiej. W sąsiedztwie zabudowa

jedno i wielorodzinna.

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



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

Wizualizacje zostały wykonane przy wykorzystaniu portalu Google Maps



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

 W odległości 200-300m od

nieruchomości znajdują się

podstawowe punkty użyteczności

publicznej, tj. sklep spożywczy,

piekarnia, przystanek PKS, Kościół.

 Na północno zachodnim krańcu wsi

znajduje się jezioro Szańcowe

z wydzieloną plażą i pomostami. We

wsi znajduje się także zespół pałacowo-

parkowy z końca XIX wieku.

Wizualizacje zostały wykonane przy wykorzystaniu portalu Google Maps

Kliknij

i 

zlokalizuj

https://www.google.pl/maps/place/Lisnowo+28,+86-342+Lisnowo/@53.4666329,19.1580213,574m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x471d310e406ad48d:0x8561fa4b0cb47b7f!8m2!3d53.4666329!4d19.16021?hl=pl


Nieruchomość graniczy:

 od strony południowej z działką niezabudowaną– tereny upraw 

rolnych

 od strony północnej z drogą wiejską

 od strony zachodniej z zabudową jednorodzinną

 od strony wschodniej  z zabudową jednorodzinną.

LOKALIZACJA I DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA

Wizualizacje zostały wykonane przy wykorzystaniu portalu Google Maps



Lokal użytkowy zestawienie pomieszczeń

Suma: 44,20 m²

Pomieszczenie
Powierzchnia 

[m2]

Pom. użytkowe 20,3

Pom. użytkowe 15,4

Pom. gospodarcze 3,70

wc 2,40

korytarz 2,40

Pomieszczenia przynależne

Powierz

chnia 

[m2]

W budynku mieszkalnym - piwnica nr 3 3,4

W budynku gospodarczym - pom. gospodarcze nr 1 6,9

W budynku gospodarczym - wychodek 4,1

Suma 14,4



Kontakt: 

Pion Infrastruktury, Obszar Operacyjny ds.. Nieruchomości w Gdańsku
ul. Targ Rakowy 7/8, pokój nr 214
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.


