Bobowo ul. Gdańska 24
Nieruchomość na sprzedaż

PODSTAWOWE INFORMACJE

Miejscowość

Bobowo

Ulica, nr budynku

ul. Gdańska 24
Nieruchomość jest zabudowana budynkiem niemieszkalnym o powierzchni użytkowej

Powierzchnia budynków

169,36 m² i budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 37,72 m². Budynki
funkcjonalnie ze sobą połączone.

Działka ewidencyjna

Księga wieczysta

Stan prawny gruntu

Działki ewidencyjne o numerze 221/1 i 221/2, obręb Bobowo o łącznej powierzchni 0,2527 ha.

Księga wieczysta nr GD1A/00040025/0, prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Sąd Rejonowy
w Starogardzie Gdańskim V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Użytkowanie wieczyste

PODSTAWOWE INFORMACJE


Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako:

-

działka nr 221/2 o pow. 0,0861 ha – B – tereny mieszkaniowe, działka zabudowana dwoma budynkami oznaczonymi w ewidencji
budynków: nr 537 o funkcji inne niemieszkalne – 1 kondygnacja nadziemna, powierzchnia zabudowy 89 m², powierzchnia użytkowa
169,36 m² i numerem 539 o funkcji transportu i łączności, jedna kondygnacja nadziemna, pow. zabudowy 52 m², powierzchnia
użytkowa 37,72 m².

-

niezabudowana działka nr 221/1 o pow. 0.1666 ha – RIIIa – grunty orne.

 Część działki wydzierżawiana jest z przeznaczeniem na umieszczenie na głębokości ok. 1 m sieci telefonicznej wraz z obiektami

ochronnymi. Umowa została zawarta na czas nieokreślony z 6 miesięcznym okresem wypowiedzenia. Zgodnie z art. 678 kc,
w związku z art. 694 kc po zbyciu przedmiotowej nieruchomości nabywca wstępuje na miejsce zbywcy w stosunek dzierżawy
wynikający z ww. umowy.
 W budynku niemieszkalnym jedno pomieszczenie o powierzchni 23,1 m², z odrębnym wejściem, jest objęte umową najmu na czas
nieoznaczony z trzymiesięcznym terminem wypowiedzenia. 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.
 Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami w Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bobowo działka nr 221/2 przeznaczona jest pod teren zwartej
zabudowy mieszkaniowej, a działka nr 221/1 jako tereny rolne.

POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI
 Nieruchomość zlokalizowana jest w centralnej części wsi gminnej.
 Wjazd na nieruchomość od ulicy Gdańskiej lub od ulicy Zachodniej.
Działka niezabudowana leży w drugiej linii zabudowy ulicy
Gdańskiej stanowiącej główną arterię wsi (droga wojewódzka nr 222)
prowadzącą w kierunku wylotu na Starogard Gdański – Skórcz.
 W najbliższym otoczeniu budynki jednorodzinne, grunty rolne,
obiekty użyteczności publicznej (stadion) oraz punkty usługowohandlowe.

Położenie wsi Bobowo na terenie Polski, Źródło: www.wikipedia.pl

POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

Źródło: google.pl/maps

POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI
 Nieruchomość
zlokalizowana
jest
w centralnej części miejscowości.
 Wjazd na nieruchomość wprost z ulicy
Gdańskiej jak również
od ulicy
Zachodniej. Działka niezabudowana
leży w drugiej linii zabudowy ulicy
Gdańskiej stanowiącej główną arterię
wsi (droga wojewódzka nr 222)
prowadzącą w kierunku wylotu na
Starogard Gdański – Skórcz.
 W najbliższym otoczeniu budynki
jednorodzinne, grunty rolne, obiekty
użyteczności publicznej (boisko) oraz
punkty usługowo-handlowe.
.
Źródło: google.pl/maps

LOKALIZACJA I DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA

Kliknij i
zlokalizuj

Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowią budynki jednorodzinne,
grunty rolne, obiekty użyteczności publicznej oraz punkty usługowohandlowe:
 od strony południowej z zabudową jednorodzinną o charakterze willowym
i wielorodzinnym.
 od strony północnej ze stadionem gminnym.
 od strony zachodniej z pasem zieleni oraz torami kolejowymi – linia
kolejowej 243 Skórcz - Starogard Gdański- obecnie zawieszona.
 od strony wschodniej z ulicą Gdańską.
Źródło: google.pl/maps

ZABUDOWA
Teren działki płaski, częściowo utwardzony o nieregularnym kształcie
zbliżonym do prostokąta.
Teren działki od frontu ogrodzony płotem stalowym, osadzonym na
słupach z cegły, częściowo płotem z siatki stalowej rozpiętej na
słupach. Brama wjazdowa stalowa. Podjazdy i chodniki na terenie
działki utwardzone są kostką brukową.
Budynek niemieszkalny, wybudowany około 1910 roku, częściowo
podpiwniczony, do jednej ze ścian budynku przylega budynek
gospodarczy. Wykonany w technologii tradycyjnej murowanej,
fundamenty i ściany ceglane. Konstrukcja dachu drewniana, dach
naczółkowy - dwuspadowy o ściętych narożnikach - kryty blachą
trapezową. Budynek posiada instalacje: wodociągową – z sieci
gminnej, elektryczną, kanalizacyjną - przydomowy zbiornik
bezodpływowy, ogrzewania (grzejniki elektryczne, woda podgrzewana
elektrycznie), instalację telefoniczną, instalację odgromową.
Wejście do budynku głównego znajduje się od frontu i od podwórza
przez budynek gospodarczy.

Id.

Nazwa budynku

Powierzchnia użytkowa
[m2]

Powierzchnia
zabudowy [m2]

Liczba kondygnacji naziemnych
-podziemnych

Budynek 1

niemieszkalny

169,36

89

1/1

Budynek 2

gospodarczy

37,72

52

1/0

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Kontakt:
Poczta Polska S.A.
Region Pionu Infrastruktury w Gdańsku
ul. Targ Rakowy 7/8, pokój nr 106
80-940 Gdańsk
Telefon: + 48 502-012-367, (58) 32-66-225
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.

