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Nieruchomość na sprzedaż 

Źródło: www.google.pl/maps



Miejscowość Gdańsk, obręb 040

Ulica, nr budynku Partyzantów 70, Zabytkowa 3 i 5

Powierzchnia 

budynków

- budynek biurowym o powierzchni zabudowy 437 m2 posadowiony na działce nr 80/1 obszaru 0,0960 ha;

- budynek magazynowym o powierzchni zabudowy 1106 m2 posadowiony na działce nr 80/4 obszaru 0,2331 ha; 

- 3 budynki magazynowe o łącznej powierzchni zabudowy 410 m2, 3 pozostałe budynki niemieszkalne o łącznej  

powierzchni zabudowy 212 m2, 2 budynki handlowo-usługowe o łącznej powierzchni zabudowy 214 m2, 

budynek przemysłowy o powierzchni zabudowy 102 m2, budynek transportu i łączności o powierzchni  

zabudowy 2286 m2 posadowione na działce nr 80/5 o powierzchni 1,3344 ha;

- budynek handlowo-usługowy o powierzchni zabudowy 1874 m2 oraz pozostały budynek niemieszkalny o  

powierzchni zabudowy 34 m2 posadowione na działce nr 86/1 obszaru 0,4780 ha;

Działka ewidencyjna

Działki ewidencyjne nr 80/1, 80/2, 80/4, 80/5 – ul. Partyzantów 70

Działka nr 86/1 – ul. Zabytkowa 3

Działka nr 86/2 – ul. Zabytkowa 5

Księga wieczysta
Księgi wieczyste nr GD1G/00018036/3, GD1G/00116781/7, GD1G/00081248/4 prowadzone przez Sąd

Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych

Stan prawny gruntu Użytkowanie wieczyste

PODSTAWOWE INFORMACJE



Przedmiotem sprzedaży jest:

➢ cześć nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Partyzantów Nr 70, gminie Gdańsk M., powiecie Gdańsk M., województwie

pomorskim, objętej księgą wieczystą Nr GD1G/00018036/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział

Ksiąg Wieczystych, składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami:

80/1 o powierzchni 0,0960 ha, wraz z posadowionym na niej, stanowiącym odrębną nieruchomość budynkiem biurowym o powierzchni

zabudowy 437 m2; 80/2 o powierzchni 0,0307 ha, niezabudowana; 80/4 o powierzchni 0,2331 ha, wraz z posadowionym na niej,

stanowiącym odrębną nieruchomość budynkiem magazynowym o powierzchni zabudowy 1 106 m2; 80/5 o powierzchni 1,3344 ha, wraz

z posadowionymi na niej, stanowiącymi odrębną nieruchomość 3 budynkami magazynowymi o łącznej powierzchni zabudowy 410 m2,

3 pozostałymi budynkami niemieszkalnymi o łącznej powierzchni zabudowy 212 m2, 2 budynkami handlowo-usługowymi o łącznej

powierzchni zabudowy 214 m2, budynkiem przemysłowym o powierzchni zabudowy 102 m2, budynkiem transportu i łączności

o powierzchni zabudowy 2286 m2;

➢ nieruchomość położona w Gdańsku przy ul. Zabytkowej Nr 3, gminie Gdańsk M., powiecie Gdańsk M., województwie pomorskim,

objęta księgą wieczystą Nr GD1G/00116781/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg

Wieczystych, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 86/1 o powierzchni 0,4780 ha, wraz z posadowionym na

niej, stanowiącym odrębną nieruchomość budynkiem: handlowo-usługowym o powierzchni zabudowy 1 874 m2 oraz pozostałym

niemieszkalnym o powierzchni zabudowy 34 m2,

➢ nieruchomość położona w Gdańsku przy ul. Zabytkowej Nr 5, gminie Gdańsk M., powiecie Gdańsk M., województwie pomorskim,

objęta księgą wieczystą Nr GD1G/00081248/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg

Wieczystych, składającej się z działki niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 86/2 o powierzchni 0,6142 ha.

PODSTAWOWE INFORMACJE



➢ Dla przedmiotowych nieruchomości brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska” (uchwała Rady Miasta Gdańska

nr XII/218/19 z dn. 27.06.2019r.) dla działek nr 80/1, 80/2, 80/4, 80/5, 86/1, 86/2 przewiduje się następujący kierunek zmian w

strukturze przestrzennej i przeznaczeniu terenów – przeznaczenie dominujące istniejące i projektowane: teren mieszkaniowo

– usługowy.

➢ Przedmiotowe nieruchomości w związku z art. 7, art. 8 i art. 22 Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. O ochronie zabytków i opiece nad

zabytkami (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 282, ze zm.) nie są wpisane do rejestru zabytków województwa pomorskiego, nie są uznane za

pomnik historii, nie znajdują się na terenie parku kulturowego, nie występują na nich zabytki figurujące w wojewódzkiej i gminnej

ewidencji zabytków, w tym znane stanowiska archeologiczne.

➢ Działki nie są objęte uproszczonym planem urządzenia lasu lub inwentaryzacją stanu lasów, w myśl art. 19 ust. 3 Ustawy z dnia

28 września 1991r. o lasach (t.j. Dz.U. 2017, poz. 788 ze zm.).

➢ Dla części nieruchomości wydana została przez Prezydenta Miasta Gdańska Decyzja o warunkach zabudowy dotycząca warunków

i szczegółowych zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy polegającej na realizacji zespołu wielorodzinnej zabudowy

mieszkaniowej oraz funkcją usługową i garażami podziemnymi, na terenie położonym przy ul. Partyzantów 70 w Gdańsku, w granicach

działek oznaczonych nr ewidencyjnymi 80/4, 80/5, 86/1 i 86/2 obr. 040.

PODSTAWOWE INFORMACJE



Działka nr 80/1 posiada nieregularny kształt zbliżony do litery „L”, na działce posadowiony jest budynek biurowy o powierzchni

zabudowy 437 m2. Działka od wschodniej granicy sąsiaduje z drogą publiczną – działka ewidencyjna nr 83 (droga piesza), dojazd do

budynku odbywa się z ul. Partyzantów przez działkę ewidencyjną nr 80/2.

Budynek biurowy wybudowany został w 1964 r. Posiada konstrukcję mieszaną, 4 kondygnacje naziemne, 1 podziemną. Wyposażony jest

w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, sanitarną, c.o., telefoniczną.

Działka nr 80/2 posiada regularny kształt zbliżony do prostokąta. Działka jest niezabudowana i stanowi drogę dojazdową utwardzoną

o nawierzchni asfaltowej, umożliwiającą dojazd do działek o numerach ewidencyjnych: 80/1, 80/4, 80/5 od strony skrzyżowania

ul. Partyzantów i ul. Podleśnej.

Działka nr 80/4 posiada nieregularny kształt. Ukształtowanie terenu płaskie, chociaż teren całej nieruchomości usytuowany jest na

wzniesieniu: powyżej poziomu ul. Partyzantów i poniżej poziomu ul. Zabytkowej. Teren działki jest utwardzony płytami betonowymi.

Dojazd do całej nieruchomości odbywa się drogą asfaltową – ul. Partyzantów. Działka nr 80/4 nie posiada bezpośredniego dostępu do

drogi publicznej. Dojazd do działki odbywa się poprzez działkę nr 80/5 (wydzielona fizycznie droga o nawierzchni brukowej).

Działka posiada uzbrojenie: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, energetyczne i gazowe. Na działce znajduje się zbiornik

retencyjny na wody deszczowe. Działka zabudowana jest budynkiem magazynowym wybudowanym w 1975 r. o powierzchni zabudowy

1 106 m2. Budynek magazynowy to dwukondygnacyjna, niepodpiwniczona hala magazynowa, w której znajduje się część socjalno-

biurowa. Budynek wyposażony w instalacje: elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, c.o. i c.w. (w części biurowo-

socjalnej), ogrzewanie gazowe oraz piec na opał stały.

PODSTAWOWE INFORMACJE – działki nr 80/1, 80/2, 80/4



Działka nr 80/5 posiada nieregularny kształt. Na działce posadowione są budynki: 3 budynki magazynowe o łącznej powierzchni

zabudowy 410 m2; 3 pozostałe budynki niemieszkalne o łącznej powierzchni zabudowy 212 m2; 2 budynki handlowo-usługowe o łącznej

powierzchni zabudowy 214 m2; budynek przemysłowy o powierzchni zabudowy 102 m2; budynek transportu i łączności o powierzchni

zabudowy 2286 m2.

Budynek handlowo-usługowy o powierzchni zabudowy 63 m2 wybudowany w 1964 r., jednokondygnacyjny, wykorzystywany jako stacja

zaopatrująca całodobowo w paliwo. Po wschodniej i południowej stronie przy budynku znajdują się 4 szt. podziemnych zbiorników

paliwowych połączonych instalacjami paliwowymi z dystrybutorami paliw.

Budynek transportu i łączności o powierzchni zabudowy 2286 m2 wybudowany w 1975 r., o konstrukcji murowanej, 5 kondygnacjach

nadziemnych.

Budynek handlowo-usługowy o powierzchni zabudowy 151 m2 wybudowany w 1964 r., murowany, jednokondygnacyjny, wraz z

pozostałym budynkiem niemieszkalnym o powierzchni zabudowy 183 m2, wybudowanym w 1964 r., murowany o dwóch kondygnacjach

nadziemnych, tworzą funkcjonalną całość.

Budynek magazynowy (zbiorniki, silosy i budynki magazynowe) o powierzchni zabudowy 43 m2 wybudowany w 1973 r., murowany,

jednokondygnacyjny. Budynek nie jest wyposażony w media.

Budynek magazynowy o powierzchni zabudowy 144 m2 wybudowany w 1978 r., o konstrukcji stalowej, jednokondygnacyjny.

Budynek magazynowy (zbiorniki, silosy i budynki magazynowe) o powierzchni zabudowy 223 m2 wybudowany w 1974 r. o konstrukcji

murowanej, jednokondygnacyjny.

Budynek przemysłowy o powierzchni zabudowy 102 m2 wybudowany w 1965 r., murowany, jednokondygnacyjny.

Pozostały budynek niemieszkalny o powierzchni zabudowy 20 m2 wybudowany w 1965 r., murowany, jednokondygnacyjny.

Pozostały budynek niemieszkalny o powierzchni zabudowy 9 m2 wybudowany w 1965 r., murowany, jednokondygnacyjny.

PODSTAWOWE INFORMACJE – działka nr 80/5



Działka nr 86/1 posiada nieregularny kształt. Teren jest płaski, usytuowany na wzniesieniu: powyżej poziomu ulicy Partyzantów i poniżej

poziomu ulicy Zabytkowej. Teren działki utwardzony płytami betonowymi oraz nawierzchnią asfaltową. Przez wschodnią część działki

przechodzi sieć wodociągowa, oraz elektroenergetyczna (na działce usytuowany jest słup z oświetleniem), przez północną część

przechodzi sieć kanalizacji deszczowej. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Nieruchomość posiada uzbrojenie:

wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, energetyczne. Zabudowana jest budynkiem handlowo-usługowym (halą magazynową) o konstrukcji

stalowej oraz murowanym budynkiem niemieszkalnym - portiernią.

Budynek handlowo-usługowy o powierzchni zabudowy 1874 m2 wybudowany w 1983 r., to jednokondygnacyjna, niepodpiwniczona hala

magazynowa o konstrukcji stalowej, dach o konstrukcji stalowej pokryty blachą trapezową.

Budynek niemieszkalny o powierzchni zabudowy 34 m2 to murowany wolnostojący budynek portierni, dwukondygnacyjny,

niepodpiwniczony.

Działka nr 86/2 posiada nieregularny kształt. Ukształtowanie terenu jest płaskie, teren usytuowany jest na wzniesieniu: powyżej poziomu

ulicy Partyzantów i poniżej poziomu ulicy Zabytkowej. Działka jest niezabudowana, częściowo ogrodzona, utwardzona nawierzchnią

asfaltową. Przez środkową część działki przechodzi sieć elektroenergetyczna (na działce usytuowane są 2 słupy z oświetleniem), przez

wschodnią część przechodzi sieć kanalizacji deszczowej, sieć wodociągowa oraz również sieć elektroenergetyczna. Działka posiada

uzbrojenie: wodociągowe, kanalizacji deszczowej, energetyczne. Sieć kanalizacji sanitarnej i gazowej znajduje się przy wschodniej

granicy działki. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą asfaltową, następnie drogą wewnętrzną utwardzoną płytami betonowymi. Cały

teren działki został utwardzony.

PODSTAWOWE INFORMACJE – działki nr 86/1, 86/2



➢ Gdańsk to miasto na prawach powiatu w północnej Polsce w województwie

pomorskim, położone nad Morzem Bałtyckim u ujścia Motławy do Wisły nad

Zatoką Gdańską. Centrum kulturalne, naukowe i gospodarcze oraz węzeł

komunikacyjny północnej Polski, stolica województwa pomorskiego. Ośrodek

gospodarki morskiej z dużym portem handlowym.

Gdańsk z 471525 mieszkańcami zajmuje szóste miejsce w Polsce pod względem

liczby ludności, a siódme miejsce pod względem powierzchni – 263,44 km².

Ośrodek aglomeracji trójmiejskiej, nazywaną też gdańską, wraz z Gdynią i

Sopotem tworzą Trójmiasto.

➢ Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w północno – środkowej

miasta, dzielnica Wrzeszcz Górny, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej

wielorodzinnej.

➢ Lokalizacja nieruchomości bardzo dobra. Położenie umożliwia dobrą

komunikację oraz dojazd do nieruchomości – komunikacja tramwajowa, ok. 2 km

od dworca PKP GdańskWrzeszcz jaki i dostęp do Portu Lotniczego ok. 10 km i

Portu Morskiego ok. 9 km.

Położenie miasta Gdańska na terenie Polski. Źródło: www.wikipedia.org

POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

https://pl.wikipedia.org/wiki/Miasto_na_prawach_powiatu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_pomorskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Morze_Ba%C5%82tyckie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mot%C5%82awa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wis%C5%82a
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zatoka_Gda%C5%84ska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_pomorskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Port_morski_Gda%C5%84sk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dane_statystyczne_o_miastach_w_Polsce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dane_statystyczne_o_miastach_w_Polsce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aglomeracja_tr%C3%B3jmiejska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gdynia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sopot
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%B3jmiasto


Źródło: www.wikimapia.org

POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

Źródło: www.google.pl/maps



Kliknij i 

zlokalizuj

POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

Źródło: www.google.pl/maps

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/Partyzant%C3%B3w+70,+80-254+Gda%C5%84sk/@54.3803372,18.5940888,2540m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x46fd74e937881a3f:0xde47e249566ad73!8m2!3d54.3789!4d18.591589?hl=PL


DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



MAPA EWIDENCYJNA



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 110

80-940 Gdańsk

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

www.nieruchomosci.poczta-polska.pl

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

