
Bobowo,
ul. Gdańska 24
Nieruchomość na sprzedaż 



Miejscowość Bobowo

Ulica, nr budynku Gdańska 24

Powierzchnia budynków
Nieruchomość zabudowana pozostałym budynkiem niemieszkalnym o powierzchni użytkowej 169,36m2

oraz budynkiem transportu i łączności o powierzchni użytkowej 37,72 m2.

Działka ewidencyjna Działki ewidencyjne nr 221/1 i 221/2 łącznego obszaru 0,2527 ha, obręb 0001 – Bobowo

Księga wieczysta
Księga wieczysta nr GD1A/00040025/0 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim

V Wydział Ksiąg Wieczystych

Stan prawny gruntu Użytkowanie wieczyste

PODSTAWOWE INFORMACJE



❑ Teren nieruchomości składa się z działek oznaczonej w ewidencji gruntów nr 221/1 i 221/2 łącznego obszaru 0,2527 ha. Działka

niezabudowana nr 221/1 obszaru 0,1666 ha, RIIIa – gruntu orne.

❑ Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowo działka nr 221/2 oznaczona jest

jako działka budowlana B, natomiast działka nr 221/1 oznaczona jest jako działka rolna RIIIa.

❑ Działka nr 221/2 ujęta jest w Gminnej Ewidencji Zabytków pod poz. 8 w załączniku nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Bobowo 15/17

z dn. 14.02.2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Bobowo.

❑ Grunt o powierzchni 166,33 m2 stanowiący część działek nr 221/1 i 221/2 dzierżawiony jest na podstawie umowy do dnia 30.06.2025r.

❑ W budynku niemieszkalnym jedno pomieszczenie o powierzchni 16,67 m2, z odrębnym wejściem, jest objęte umową najmu do dnia

30.06.2025r. W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości będzie inna osoba niż najemca, nabywca będzie zobowiązany do pokrycia

wszelkich ewentualnych roszczeń najemcy wynikających z art. 679 § 1 k.c. Zgodnie z art. 678 § 1 Kodeksu cywilnego, w razie zbycia

rzeczy najętej w czasie trwania najmu nabywca wstępuje w stosunek najmu na miejsce zbywcy; może jednak wypowiedzieć najem z

zachowaniem ustawowych terminów wypowiedzenia.

PODSTAWOWE INFORMACJE



❑ Bobowo to duża wieś kociewska położona w województwie pomorskim,

w powiecie starogardzkim, siedziba gminy Bobowo. Leży przy drodze

wojewódzkiej nr 222 i na trasie (zawieszonej obecnie) linii kolejowej nr 243

Starogard Gdański-Skórcz.

❑ Nieruchomość położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej

jednorodzinnej usytuowanej po obu stronach ulicy Gdańskiej.

W odległości około 200m znajduje się Publiczna Szkoła Podstawowa, około

300m od Urzędu Gminy Bobowo, Przedszkola Gminnego, Przychodni

Lekarskiej i Ochotniczej Straży Pożarnej.

W kierunku południowym w odległości około 400m znajduje się Kościół

Katolicki, placówki handlowe.

❑ Odległość od Gdańsk ok. 60 km, od Tczewa ok. 35 km, od Malborka ok. 47

km.

Położenie miejscowości na terenie Polski, Źródło: www.wikipedia.org

POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wie%C5%9B
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kociewie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_pomorskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_starogardzki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bobowo_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Droga_wojew%C3%B3dzka_nr_222
https://pl.wikipedia.org/wiki/Linia_kolejowa_nr_243
https://pl.wikipedia.org/wiki/Starogard_Gda%C5%84ski_(stacja_kolejowa)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sk%C3%B3rcz_(stacja_kolejowa)


Źródło: https://www.google.com/maps

POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI



Źródło: https://www.google.com/maps

Kliknij

i 
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POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

https://www.google.pl/maps/place/53%C2%B032'32.4%22N+18%C2%B004'11.8%22E/@53.542319,18.0677433,573m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d53.542319!4d18.069932?hl=pl
https://www.google.com/maps/place/Gda%C5%84ska+24,+83-212+Bobowo/@53.8863661,18.5573638,1285m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x47029a1a509fda67:0x81b0cc600eb80517!2sBobowo!3b1!8m2!3d53.8844513!4d18.5566877!3m4!1s0x47029a19f56cc5a3:0xe5a68bc53134a1bd!8m2!3d53
https://www.google.com/maps/place/Gda%C5%84ska+24,+83-212+Bobowo/@53.8863661,18.5573638,1285m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x47029a1a509fda67:0x81b0cc600eb80517!2sBobowo!3b1!8m2!3d53.8844513!4d18.5566877!3m4!1s0x47029a19f56cc5a3:0xe5a68bc53134a1bd!8m2!3d53
https://www.google.com/maps/place/Gda%C5%84ska+24,+83-212+Bobowo/@53.8863661,18.5573638,1285m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x47029a1a509fda67:0x81b0cc600eb80517!2sBobowo!3b1!8m2!3d53.8844513!4d18.5566877!3m4!1s0x47029a19f56cc5a3:0xe5a68bc53134a1bd!8m2!3d53


Źródło: https://www.google.com/maps
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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Działka nr 221/2 zabudowana pozostałym budynkiem niemieszkalnym o pow.

169,36 m2 oraz przylegającym do niego budynkiem gospodarczym o pow.

37,72 m2. Działka płaska o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta,

uzbrojenie w sieć infrastruktury technicznej, tj. sieć energetyczną,

wodociągową z sieci wodociągowej, kanalizacyjną. Teren działki częściowo

ogrodzony siatką w ramach metalowych na słupach betonowych, brama

wjazdowa i furtka metalowe, podjazd i chodniki z kostki brukowej.

Pozostały budynek niemieszkalny parterowy z poddaszem użytkowym

częściowo podpiwniczony, do jednej ze ścian budynku przylega budynek

gospodarczy. Budynek konstrukcji tradycyjnej murowanej, fundamenty i

ściany ceglane. Dach konstrukcji drewnianej kryty blachą trapezową. Schody

do piwnicy betonowe, zewnętrzne z na parter betonowe, na kondygnacjach

nadziemnych – drewniane. Budynek wyposażony w instalacje: energetyczną,

wodociągową z sieci wodociągowej, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania -

elektrycznego i jednego pieca kaflowego, instalację telefoniczną, instalację

odgromową. Wejście do budynku użytkowo - mieszkalnego znajduje się od

frontu i od podwórza przez budynek gospodarczy.

Budynek transportu i łączności o powierzchni 37,72m2, parterowy z

poddaszem, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, fundamenty i

ściany ceglane. Dach drewniany, dwuspadowy, kryty dachówką. Budynek nie

posiada instalacji technicznych. Budynek gospodarczy jedną ze ścian

szczytowych przylega do budynku użytkowo-mieszkalnego i jest z nim

połączony przejściem, w taki sposób, iż jedno z wejść do budynku użytkowo -

mieszkalnego prowadzi poprzez budynek gospodarczy. Dostęp do jednej

części poddasza znajduje się w szczytowej ścianie budynku (brak schodów).

Do drugiej części dostęp z poddasza budynku użytkowo - mieszkalnego.

ZABUDOWA



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

www.nieruchomosci.poczta-polska.pl

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

