
Tczew, ul. Dworcowa 2
Nieruchomość na sprzedaż 



Miejscowość Tczew

Ulica, nr budynku ul. Dworcowa 2

Powierzchnia budynków
Nieruchomość zabudowana budynkami o łącznej powierzchni użytkowej 1785,13 m2

Budynki pełnią funkcję biurową oraz magazynową

Działka ewidencyjna Działka ewidencyjna o numerze 236/2 obszaru 0,1527 ha, obręb ewidencyjny 0006

Księga wieczysta
Księga wieczysta nr GD1T/00007792/2 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Tczewie

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

Stan prawny gruntu Użytkowanie wieczyste

PODSTAWOWE INFORMACJE



PODSTAWOWE INFORMACJE

❑ Działka nr 236/2 obszaru 0,1527 ha w użytkowaniu wieczystym, zabudowana budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej 1666,45 m2

i pozostałym budynkiem niemieszkalnym o powierzchni użytkowej 118,68 m2 stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności.

❑ Zgodnie z zaświadczeniem BPP.6727.1.138.2021.JW z dn. 01.07.2021r. w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

przedmiotowa nieruchomość położona jest w obrębie terenu 6U przeznaczonego dla zabudowy usługowej.

❑ Nieruchomość nie została ujęta w gminnej ewidencji zabytków. Znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej.

❑ Dla przedmiotowej nieruchomości nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy.

❑ Teren przedmiotowej działki nie jest położony w obszarze zdegradowanym i nie jest objęty obszarem rewitalizacji.

❑ Zgodnie z zaświadczeniem RD.5135.102.2021.KP z dn. 10.08.2021r. działka nie znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków,

nie jest ujęta w wojewódzkiej ewidencji zabytków, w tym nie występują na niej zaewidencjonowane stanowiska archeologiczne.



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

❑ Położenie nieruchomości jest bardzo korzystne pod względem

komunikacyjnym, w bezpośrednim sąsiedztwie powstałego w 2012 r.

obszaru Transportowego Węzła Komunikacyjnego. Dworzec PKP

w Tczewie jest jednym z 3 głównych dworców Pomorza, który odprawia

dzienne około 25 tys. osób. Węzeł obejmuje obszar ok. 5,2 ha powierzchni

obsługującej podróżnych korzystających z transportu kolejowego w tym

SKM, autobusowego – komunikacji miejskiej i międzymiastowej, a także

parkingów samochodowych.

❑ Tczew to gmina nadwiślańska położona przy dwóch głównych drogach

międzynarodowych: A-1 (krajowa Nr 1), łącząca aglomerację trójmiejską z

południem kraju i drogę Nr 22 Kostrzyn – Berlin – Gorzów Wielkopolski,

łącząca Starogard Gdański z Malborkiem i Elblągiem. Od strony wschodniej

naturalnie przylega do rzeki Wisły i swym obszarem okala miasto Tczew.

Główny węzeł kolejowy znajdujący się w Tczewie umożliwia dogodną

komunikację z większością miast w całej Polsce. Istnieje także połączenie

autobusowe z Gdańskiem, Starogardem Gdańskim, Malborkiem

i Gniewem. Atrakcyjność gminy wzrosła w związku z autostradą Północ-

Południe oraz węzłów komunikacyjnych w Stanisławiu i Swarożynie.

Położenie miasta Tczew na mapie Polski, Źródło: www.wikipedia.org



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

Wizualizacje zostały wykonane przy wykorzystaniu portalu Google Maps



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

W sąsiedztwie nieruchomości znajduje się Dworzec

Kolejowy PKP, Dworzec Autobusowy PKS, Galeria

Handlowa Kociewska, zabudowa usługowo handlowa oraz

magazynowa.



Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowią:

➢od południa - ulica Dworcowa, parking, oraz główne wejście do galerii

handlowej „Galeria Kociewska”;

➢od wschodu - tereny kolejowe: tory kolejowe oraz zabudowa Dworca

Kolejowego wraz z niewielkim placem i obiektami małej architektury oraz

urządzoną zielenią;

➢od zachodu - dworzec autobusowy, parking;

➢od północy - zabudowa magazynowa PKP, parking.

LOKALIZACJA I DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA

Kliknij

i 

zlokalizuj

Wizualizacje zostały wykonane przy wykorzystaniu portalu Google Maps

https://www.google.pl/maps/place/Urz%C4%85d+Pocztowy+Tczew+002/@54.0976245,18.7902048,565m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0000000000000000:0x0de8adb305b60563!8m2!3d54.0975333!4d18.788441?hl=pl


❑Budynek biurowy o powierzchni 1 666,45 m2, o dwóch

kondygnacjach nadziemnych i z jedną kondygnacją podziemną. Na

parterze znajdują się powierzchnie magazynowe z bramą garażową od

strony peronu kolejowego. Na piętrze znajdują się powierzchnie

biurowe. Wszystkie pomieszczenia w nadziemnych kondygnacjach

budynku mają wysokość powyżej 3m. Budynek ma dwie klatki

schodowe, wyposażony jest w windę towarową. Dwa wejścia z ulicy

Pomorskiej oraz dwie bramy od strony peronu kolejowego.

Ogrzewanie budynku jest na olej opałowy.

❑Budynek gospodarczy o pow. 118,68 m2 parterowy z bramą

garażową wraz z przylegającą do niej rampą. Budynki są funkcjonalnie

połączone wewnątrz przejściem z piwnicy budynku biurowego.

ZABUDOWA



GALERIA ZDJĘĆ



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. Centrum Infrastruktury

Ośrodek Infrastruktury w Gdańsku

ul. Targ Rakowy 7/8, pokój nr 110

80-940 Gdańsk

Telefon: (58) 32-66-225, + 48 502-012-367

www.nieruchomosci.poczta-polska.pl

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

