
Borzestowo 183

Nieruchomość na sprzedaż



Miejscowość Borzestowo 183

Gmina / Powiat Gmina Chmielno, powiat kartuski

Nieruchomość Działka zabudowana

Działka ewidencyjna Działka ewidencyjna o numerze 258/3 obszaru 0,0944 ha, obręb 0001 Borzestowo

Księga wieczysta
KW nr GD1R/00043839/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kartuzach

V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Stan prawny gruntu Własność

PODSTAWOWE INFORMACJE



❑ Nieruchomość położona w miejscowości Borzestowo, gminie Chmielno, powiecie kartuskim, województwie pomorskim w środkowej

części Borzestowa, bezpośrednio przy głównej drodze dojazdowej wsi. Odległość od Chmielna wynosi ok. 11 km, od Kartuz ok. 17 km.

Sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz szkoła. W dalszym sąsiedztwie znajdują się sklepy

i przystanek komunikacji publicznej.

❑ Działka posiada kształt zbliżony do prostokąta. Ukształtowanie pionowe działki: teren o charakterze lekko spadkowym w kierunku

zachodnim. Dostęp do infrastruktury technicznej: sieci elektrycznej, sieci wodociągowej, telekomunikacyjnej.

❑ Dla nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Chmielno nr XXIV/241/2013 z dnia 30 grudnia 2013r.

zmienionego Uchwałą Rady Gminy w Chmielnie nr XXVII/302/2017 z dnia 30.10.2017r. działka położona jest na obszarze oznaczonym

jako: tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej jednostek osadniczych.

❑ Budynek mieszkalny wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków.

❑ W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych

na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z dn. 01.01.2019 r. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości przekształciło

się w prawo własności.

PODSTAWOWE INFORMACJE



Położenie  miejscowości Borzestowo na tle kraju  Źródło: www.wikipedia.org

POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

➢ Borzestowo to wieś kaszubska na Pojezierzu Kaszubskim na  obszarze  

Kaszubskiego parku krajobrazowego na jeziorem  Długim u podnóża   

wzniesienia Garecznica. 

➢ Nieruchomość położona w środkowej części Borzestowa, bezpośrednio

przy głównej drodze dojazdowej wsi.

➢ Odległość od Chmielna wynosi ok. 11 km, od Kartuz ok. 17 km.



Źródło: google.pl/maps

LOKALIZACJA I DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA



➢ Nieruchomość położona w środkowej części Borzestowa,  

bezpośrednio przy głównej drodze dojazdowej wsi. 

➢ Odległość od Chmielna wynosi ok. 11 km, od Kartuz              

ok. 17 km. 

➢ Sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna i szkoła. 

➢W dalszym sąsiedztwie znajdują się sklepy i przystanek 

komunikacji publicznej.

POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI



Źródło: www.wikipedia.org

Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowią:

- od strony północnej: droga o nawierzchni utwardzonej, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

- od strony południowej: działka zabudowana budynkiem szkoły,

- od strony wschodniej: ulica asfaltowa, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

- od strony zachodniej: działka zabudowana budynkiem szkoły (hala sportowa), oraz za nią: boisko szkolne.

LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI

https://www.google.pl/maps/place/Ko%C5%9Bciuszki+18,+76-213+Gardna+Wielka/@54.636594,17.1599988,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x46fe6cc5ed0990dd:0xf4759f9e52fd6455!8m2!3d54.636594!4d17.1621875
https://www.google.pl/maps/place/54%C2%B018'15.4%22N+17%C2%B059'48.9%22E/@54.3042816,17.9958127,281m/data=!3m2!1e3!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x46fd8de6143c18df:0xd08f58df66728d6!2s83-300+Borzestowo!3b1!8m2!3d54.3058394!4d17.9966384!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d54.3042


GALERIA ZDJĘĆ



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.

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

