
Subkowy działka nr 237/5
Nieruchomość na sprzedaż 



Miejscowość Subkowy

Ulica, nr budynku ul. Wybickiego

Powierzchnia budynków Nieruchomość niezabudowana

Działka ewidencyjna Działka ewidencyjna o numerze 237/5, obręb 0005, Subkowy o powierzchni 0,0300 m2

Księga wieczysta
Księga wieczysta nr GD1T/00029110/8, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Tczewie, IV

Wydział Ksiąg Wieczystych

Stan prawny gruntu Użytkowanie wieczyste

PODSTAWOWE INFORMACJE



PODSTAWOWE INFORMACJE

 Nieruchomość zlokalizowana w centralnej części wsi Subkowy przy ul. Wybickiego, stanowi niezabudowaną działkę nr 237/5.

Teren działki płaski o regularnym kształcie prostokąta, stanowi drogę dojazdową. Nieruchomość posiada dostęp do sieci energetycznej,

wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej.

Według Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Subkowy przedmiotowa nieruchomość usytuowana jest na

terenie oznaczonym jako 52.UZ przeznaczonym pod następujące funkcje:

- podstawowa - zabudowa usługowa z zakresu służby zdrowia,

- dopuszczalna - zabudowa usługowa z zakresu kultury, oświaty i wychowania, służby zdrowia i opieki społecznej lub handlu oraz

zabudowa mieszkaniowa i gospodarcza towarzysząca funkcji podstawowej, lokalizacja urządzeń infrastruktury technicznej i dróg

wewnętrznych niezbędnych dla funkcjonowania zabudowy.

- wykluczona - wszelka działalność powodująca uciążliwość dla otoczenia.



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

 Nieruchomość położona we wsi gminnej w województwie

pomorskim, powiecie tczewskim, gminie Subkowy. Wieś jest

siedzibą sołectwa Subkowy, w którego skład wchodzi również

miejscowość Małe Subkowy.

 Miejscowość Subkowy położona jest ok. 40 km od Trójmiasta, ok. 10

km od Tczewa, ok. 25 km od Starogardu Gdańskiego i ok. 20 km od

Malborka.

 Przez gminę Subkowy przebiega autostrada A1, droga krajowa nr 91

oraz droga wojewódzka 230.

Położenie wsi Subkowy na terenie Polski, Źródło: www.wikipedia.org



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

Wizualizacje zostały wykonane przy wykorzystaniu portalu Google Maps



Wizualizacje zostały wykonane przy wykorzystaniu portalu Google Maps

 W sąsiedztwie nieruchomości znajduje się

zabudowa o charakterze mieszkaniowym

jednorodzinnym i usługowym.

 Bardzo dobra dostępność komunikacyjna

do nieruchomość, odległość od centrum

miejscowości ok. 200 m.

 W bliskim sąsiedztwie ośrodek zdrowia, poczta.

POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI



Wizualizacje zostały wykonane przy wykorzystaniu portalu Google Maps

Kliknij

i 

zlokalizuj

Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowią:

od południa – przychodnia lekarska,

od wschodu – droga publiczna ul. Wybickiego

od zachodu – działka rolna niezabudowana,

od północy – działka niezabudowana i działka zabudowana

budynkiem poczty.

https://www.google.pl/maps/place/Subkowy/@54.000158,18.7685884,566m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x47029fe9b90d3d73:0x9398842b10a317fc!8m2!3d54.0032706!4d18.7788281




Kontakt: 

Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury

Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Gdańsku 

ul. Targ Rakowy 7/8, pokój nr 105

80-940 Gdańsk

Telefon: + 48 502-012-367

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/

