Bożepole Wielkie
ul. Lęborska 24
Lokal użytkowy nr 4
Nieruchomość na sprzedaż

PODSTAWOWE INFORMACJE
Miejscowość

Bożepole Wielkie, gm. Łęczyce

Ulica, nr budynku

ul. Lęborska 24

Powierzchnia lokalu

Lokal użytkowy nr 4 o powierzchni 62,50 m² usytuowany na parterze budynku mieszkalnego,
do którego przynależy usytuowany w budynku mieszkalnym garaż o powierzchni 7,90 m2 oraz
dwa pomieszczenia przynależne usytuowane na parterze w budynku mieszkalnym o łącznej
powierzchni użytkowej 13,20 m². Udział związany w własnością lokalu 0,3214 części w
nieruchomości wspólnej.

Działka ewidencyjna

Działka ewidencyjna o numerze 64/21 obszaru 0,0779 ha, obręb 0002

Księga wieczysta

Księga wieczysta nr GD1W/00016787/2 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wejherowie
IV Wydział Ksiąg Wieczystych

Stan prawny gruntu

Własność

PODSTAWOWE INFORMACJE
❑ Działka nr 64/21 oznaczona w ewidencji gruntów symbolem: „B” – tereny mieszkaniowe. Kształt działki regularny zbliżony do
kwadratu, bezpośredni dostęp do drogi publicznej – DK6. Działka posiada uzbrojenie w sieć infrastruktury technicznej tj. sieć
energetyczną, wodociągową, szambo, telekomunikacyjną. Zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej
290,6 m2.

Budynek wolnostojący, wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej, konstrukcja budynku mieszana,

jednokondygnacyjny z użytkowym poddaszem oraz strychem nieużytkowym, częściowo podpiwniczony.
❑ W obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (uchwalonym dnia 3 października 2016
roku Uchwałą Rady Gminy Łęczyce XXVIII/65/2016) nieruchomość oznaczona jest jako: ze względu na strefy funkcjonalne gminy:
Pradolina rzeki Redy – Łeby; ze względu na kierunki kształtowania zabudowy: teren rozwoju zabudowy – przeważająca funkcja
mieszkaniowa, działki o powierzchni minimalnej 1.000 m2; ze względu na system ochrony przyrody: Obszar Chronionego Krajobrazu

Pradoliny Redy-Łeby; zasięg głównych zbiorników wód podziemnych objętych ochroną; korytarz ekologiczny Pradoliny Redy-Łeby; ze
względu na działania warunkujące wartości kulturowe i krajobrazowe: obszar makrokompozycji historycznego krajobrazu kulturowego
o wysokich walorach ekspozycyjnych wymagające bezwzględnych działań naprawczych.
❑ 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
❑ Bożepole Wielkie to wieś kaszubska w Polsce położona w województwie
pomorskim, w powiecie wejherowskim, w gminie Łęczyce nad Łebą
(Pradolina Redy-Łeby). Przez wieś przebiega DK6: Szczecin – Trójmiasto.
Wieś położona jest przy linii kolejowej nr 202 Gdańsk - Stargard, ze stacją

Bożepole Wielkie. Kolejowy ruch pasażerski obsługiwany jest przez
trójmiejską SKM. Na północ od Bożegopola Wielkiego znajdują się połacie
leśne Puszczy Wierzchucińskiej.
❑ Wieś znajduje się w odległości 20 km od Wejherowa i 16 km od Lęborka.
Odległość od Gdańska ok. 70 km, od Portu lotniczego ok. 60 km.

❑ Ekspozycja budynku mieszkalnego dobra, odległość od centrum wis ok.
1km. W odległości ok. 400m znajduje się przystanek PKP SKM i przystanek
komunikacji publicznej. Ok. 1,4km znajdują się 2 szkoły podstawowe,
przedszkole, kościół.
Położenie Bożegopola Wielkiego na terenie Polski, Źródło:
www.wikipedia.org

POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

Źródło: www.google.pl/maps

POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi:
- od strony północnej: ulica Lęborska, a za nią tereny niezabudowane,
- od strony zachodniej: zabudowa mieszkaniowa,
- od strony wschodniej: tereny niezabudowane,
- od strony południowej – działka niezabudowana.
Źródło: www.google.pl/maps

LOKALIZACJA I DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA
Kliknij i
zlokalizuj

Nieruchomość położona bezpośrednio przy drodze krajowej nr 6 (DK6). Odległość 20
km od Wejherowa i 16 km od Lęborka. Odległość od Gdańska ok. 70 km, od Portu
lotniczego ok. 60 km.
Źródło: www.google.pl/maps

Lokal użytkowy nr 4 - zestawienie pomieszczeń w budynku mieszkalnym

GALERIA ZDJĘĆ

Kontakt:
Poczta Polska S.A. Region Pionu Infrastruktury w Gdańsku
ul. Targ Rakowy 7/8, pokój nr 105
80-940 Gdańsk
Telefon: (58) 32-66-225, kom. 502-012-367
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.

