
Rozgarty, ul. Toruńska 28

Nieruchomość na sprzedaż



Miejscowość Rozgarty, ul. Toruńska 28

Gmina / Powiat Gmina Zławieś Wielka, powiat toruński

Nieruchomość Działka niezabudowana

Działka ewidencyjna Działka ewidencyjna o numerze 97/4 obszaru 0,1452 ha, obręb Rozgarty

Księga wieczysta
KW nr TO1T/00018488/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Toruniu

VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

Stan prawny gruntu Użytkowanie wieczyste

PODSTAWOWE INFORMACJE



❑ Nieruchomość położona w miejscowości Rozgarty przy ul. Toruńskiej, gminie Zławieś Wielka, powiecie toruńskim, województwie

kujawsko – pomorskim.

❑ Działka posiada regularny kształt zbliżony do kwadratu. Teren działki płaski porośnięty trawą.

❑ Brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Na rzecz każdoczesnego właściciela bądź użytkownika wieczystego nieruchomości

przysługuje ustanowiona na czas nieoznaczony, nieodpłatna służebność gruntowa drogi koniecznej, polegająca na prawie przejścia

i przejazdu, przy czym zakres wykonywania tej służebności ograniczony jest do pasa gruntu o szerokości 5 m z istniejącego zjazdu

z drogi publicznej na działce nr 97/3, objętej księgą wieczystą KW Nr TO1T/00102442/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Toruniu

VI Wydział Ksiąg Wieczystych

❑ W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego działka nr 97/4 położona jest na terenie mieszkalnictwa jednorodzinnego,

oznaczonego symbolem 8M, dla którego ustala się:

- przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

- przeznaczenie dopuszczalne: usługi nieuciążliwe ten. takie, których uciążliwość zamykać się będzie w obrębie działki.

PODSTAWOWE INFORMACJE



Położenie  miejscowości Rozgarty na tle kraju  Źródło: www.wikipedia.org

POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość zlokalizowana jest w miejscowości Rozgarty przy ul. Toruńskiej, 

powiecie toruńskim, województwie kujawsko - pomorskim. Odległość od drogi 

krajowej nr 80 Bydgoszcz – Toruń ok. 50 m, odległość od miasta Torunia         

ok. 10 km.

Położenie nieruchomości w pośredniej części miejscowości, w odległości ok. 

300 m znajduje się przystanek PKS, w dalszej odległości ok. 1,5 – 2 km szkoła 

podstawowa, przychodnia zdrowie oraz apteka.

Nieruchomość zlokalizowana jest na granicy osiedla mieszkaniowego 

jednorodzinnego.



LOKALIZACJA I DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA

Źródło: www.emapi.pl



Położenie nieruchomości w pośredniej części miejscowości:

➢ w odległości ok. 300 m znajduje się przystanek PKS,  

➢ w odległości ok. 1,5 – 2 km szkoła podstawowa,                  

przychodnia zdrowie oraz apteka.

Nieruchomość zlokalizowana jest na granicy osiedla 

mieszkaniowego jednorodzinnego.

POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI



Kliknij i zlokalizuj

LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI

Bezpośrednie sąsiedztwo działki stanowią:

- od strony południowej z zabudową  mieszkaniową jednorodzinna,

- od strony północnej z działką niezabudowaną,

- od strony zachodniej zabudową mieszkaniową jednorodzinną,

- od strony wschodniej zabudową mieszkaniową jednorodzinną.

Źródło: www.wikipedia.org

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/Toru%C5%84ska+28,+87-134+Stary+Toru%C5%84/@53.0391094,18.4796426,579m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x470336fa6c82ed1d:0x200a3a602a68f768!8m2!3d53.038874!4d18.4798679


GALERIA ZDJĘĆ



Kontakt: 

Poczta Polska S.A. 

Region Pionu Infrastruktury w Gdańsku 

ul. Targ Rakowy 7/8, pokój nr 110

80-940 Gdańsk

Telefon: + 48 (58) 32-66-225, 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.

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

