
Pączewo 63
Lokal mieszkalny nr 2
Nieruchomość na sprzedaż 



Miejscowość Pączewo

Ulica, nr budynku 63

Powierzchnia lokalu

Lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni 28,15 m² usytuowany na parterze budynku mieszkalnego,

do którego przynależy usytuowane w budynku mieszkalnym pomieszczenie piwniczne o

powierzchni 5,38 m² oraz 2 pomieszczenia w budynku gospodarczym o łącznej powierzchni 9,00

m². Udział związany w własnością lokalu 0,19978 części w nieruchomości wspólnej.

Działka ewidencyjna Działka ewidencyjna o numerze 403 obszaru 0,1300 ha, obręb 0006 Pączewo

Księga wieczysta
Księga wieczysta nr GD1A/00040169/1 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Starogardzie 

Gdańskim V Wydział Ksiąg Wieczystych

Stan prawny gruntu Własność

PODSTAWOWE INFORMACJE



PODSTAWOWE INFORMACJE

❑ Działka nr 403 oznaczona w ewidencji gruntów symbolem: „B” – tereny mieszkaniowe. Kształt działki nieregularny, uzbrojenie w sieć

infrastruktury technicznej: energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym i gospodarczym.

❑ Budynek mieszkalny wybudowany w okresie przedwojennym, powierzchnia użytkowa 268,24 m². Budynek wolnostojący, parterowy z

poddaszem, częściowo podpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej. Dach dwuspadowy konstrukcji drewnianej.

❑ Budynek gospodarczy wybudowany w okresie przedwojennym, parterowy składający się z czterech pomieszczeń gospodarczych, garażu i

trzech ubikacji, powierzchnia użytkowa 46,48m², bez podpiwniczenia, wybudowany w technologii tradycyjnej, dach jednospadowy, kryty

papą.

❑ W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skórcz uchwalonym Uchwałą Nr VII/44/2015 Rady

Gminy Skórcz z dnia 27 listopada 2015 roku nieruchomość wspólna znajduje się w strefie zabudowy wsi – obszar zabudowy

wielofunkcyjnej, w tym mieszkaniowo-usługowej.

❑ Działka nr 403 została ujęta w Gminnym Programie Opieki nad Zabytkami Gminy Skórcz na lata 2016-2019, który został przyjęty

Uchwałą Rady Gminy Skórcz z dnia 22 grudnia 2015 roku oraz ujęta jest w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Skórcz (karta terenu 74

– budynek mieszkalny z końca XIX w.).

❑ 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.

❑ W dziale III księgi wieczystej wpisane zostało roszczenie dotychczasowego właściciela gruntu o opłatę przekształceniową w odniesieniu

do każdoczesnego właściciela nieruchomości na podstawie ustawy z dn. 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego

gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

❑ Pączewo to wieś kociewska w Polsce położona w województwie

pomorskim, w powiecie starogardzkim, w gminie Skórcz przy drodze

wojewódzkiej nr 222 i na trasie (zlikwidowanej obecnie) linii kolejowej

Starogard Gdański-Smętowo Graniczne. Kociewie to region etnograficzno-

kulturowy na Pomorzu Gdańskim, położony na lewym brzegu Wisły w

dorzeczu Wdy i Wierzycy, obejmujący wschodnią część Borów Tucholskich.

❑ Odległość Pączewa od miejscowości Skórcz ok. 7 km, od Starogardu

Gdańskiego ok. 17 km i ok. 40 km od Tczewa.

❑ Dojazd do nieruchomości dobry, drogami o nawierzchni asfaltowej.

Komunikacja masowa poprzez lokalną komunikację autobusową z

przystankiem w odległości ok. 0,5 km od nieruchomości.

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

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wie%C5%9B
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kociewie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_pomorskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_starogardzki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sk%C3%B3rcz_%28gmina_wiejska%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Drogi_wojew%C3%B3dzkie_w_Polsce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Droga_wojew%C3%B3dzka_nr_222
https://pl.wikipedia.org/wiki/Starogard_Gda%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sm%C4%99towo_Graniczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Region_kulturowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomorze_Gda%C5%84skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wis%C5%82a
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wda_%28rzeka%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wierzyca
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bory_Tucholskie


Źródło: www.google.pl/maps

POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI



Źródło:https://skorcz.e-mapa.net/

❑ Przedmiotowa nieruchomość położona jest w południowo-

zachodniej części wsi Pączewo. 

❑ Sąsiedztwo nieruchomości umiarkowanie korzystne:

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

- siedliskowa i usługowo-handlowa,

- grunty z przebiegiem nieczynnej (zlikwidowanej) linii kolejowej,

- grunty użytkowane rolniczo.

POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI



Źródło: www.google.pl/maps

Kliknij i 

zlokalizuj

LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI

https://www.google.pl/maps/place/P%C4%85czewo+63,+83-220+P%C4%85czewo/@53.8455295,18.5245027,1136m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x470290c5f2aa8a7f:0xf1c0eba44e318ec2!8m2!3d53.845482!4d18.524956


Lokal mieszkalny nr 2 - zestawienie pomieszczeń



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. Region Pionu Infrastruktury w Gdańsku 

ul. Targ Rakowy 7/8, pokój nr 106

80-940 Gdańsk

Telefon: (58) 32-66-225, kom. 502-012-367

www.nieruchomosci.poczta-polska.pl

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

