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Rozgarty ulica Toru�ska 



Przedmiot sprzedaPrzedmiot sprzeda��y:y:

Prawo u�ytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomo�ci, 

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 97/4 obszaru 1452 m2. 



Przedmiot sprzedaPrzedmiot sprzeda��y:y:

Miejscowo�� Rozgarty,  woj. kujawsko-pomorskie

Dzielnica  / Rejon Gmina Zławie� Wielka

Działka ewidencyjna nr 97/4 z obr�bu Rozgarty o obszarze 1452 m2.

Ksi�ga wieczysta S�d Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksi�g Wieczystych prowadzi ksi�g�

wieczyst� KW Nr  TO1T/00018488/3
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Teren sprzedawanej nieruchomo�ci składa si� z:

działki nr 97/4 stanowi�cej działk� niezabudowan� (kształt regularny) oznaczonej                           

w ewidencji gruntów symbolem: RVI – grunty orne, powierzchnia 1068 m2; B – tereny 

mieszkaniowe, powierzchnia 384 m2 Działka nie posiada bezpo�redniego dost�pu do 

drogi. Na rzecz ka�doczesnego wła�ciciela b�d� u�ytkownika wieczystego 

nieruchomo�ci przysługuje ustanowiona na czas nieoznaczony, nieodpłatna 

słu�ebno�� gruntowa drogi koniecznej, polegaj�ca na prawie przej�cia i przejazdu, 

przy czym zakres wykonywania tej słu�ebno�ci ograniczony jest do pasa gruntu           

o szeroko�ci 5 m z istniej�cego zjazdu z drogi publicznej na działce nr 97/3, obj�tej 

ksi�g� wieczyst� KW Nr TO1T/00102422/5 prowadzon� przez S�d Rejonowy             

w Toruniu VI Wydział Ksi�g Wieczystych

Zgodnie z aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego działka poło�ona jest 

na terenie oznaczonym symbolem 8M – przeznaczenie podstawowe : zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna, przeznaczenie dopuszczalne: usługi nieuci��liwe, tzn. 

takie, których uci��liwo�� zamyka� si� b�dzie w obr�bie własnej działki. .
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Nieruchomo�� zlokalizowana jest w miejscowo�ci Rozgarty. Przez wie�

przebiega droga krajowa nr 80 ł�cz�ca na obszarze województwa 

kujawsko-pomorskiego drog� krajow� nr 10 koło Bydgoszczy z drog�

krajow� nr 10 i autostrad� A1 koło Torunia. 

Nieruchomo�� zlokalizowana jest w zasi�gu komunikacji miejskiej – PKS.     

W okolicy istnieje słabo rozwini�ta sie� punktów handlowo – usługowych, 

najbli�sze punkty u�yteczno�ci publicznej, jak o�rodek zdrowia, apteka, 

poczta i bank znajduj� si� w odległo�ci ok. 1,5 – 2 km. 

Nieruchomo�� gruntowa zlokalizowana jest na granicy osiedla, na którym 

istnieje zabudowa jednorodzinna. 
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W otoczeniu nieruchomo�ci znajduje si� zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna. 

Nieruchomo�� graniczy:

- od strony południowej z zabudow� jednorodzinn�,

- od strony północnej z  działk� niezabudowan�,

- od strony zachodniej zabudow� jednorodzinn�,

- od strony wschodniej  z zabudow� jednorodzinn�.
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Prowadz�cy przetarg:

Poczta Polska S.A.

Pion Infrastruktury

ul. Targ Rakowy 7/8 

80- 940 Gda�sk

Informacje o nieruchomo�ci mo�na uzyska� pod numerem telefonu:                            

58 32-66-225; 58 32-66-417 
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Niniejsza broszura została sporz�dzona i udost�pniona jedynie w celu 

ogólnoinformacyjnym i nie stanowi ze strony Poczty Polskiej S.A. oferty           

w rozumieniu prawa cywilnego, o�wiadczenia woli ani wiedzy, jak równie�

jakiegokolwiek zapewnienia odno�nie nieruchomo�ci, jej stanu lub 

poszczególnych tre�ci obj�tych broszur�, wobec czego nabywca powinien na 

własn� r�k� przeprowadzi� odpowiednie badania, zleci� dodatkowe ekspertyzy 

lub zaakceptowa� stan nieruchomo�ci taki, w jakim nieruchomo�� znajduje si�

w dacie ogl�dzin/sprzeda�y.


