
Nowy Staw
Obrońców Westerplatte 8
Nieruchomość na sprzedaż 



Miejscowość Nowy Staw

Ulica, nr budynku Obrońców Westerplatte 8

Powierzchnia budynków
Nieruchomość zabudowana budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej 265,20 m2 oraz dwoma

pozostałymi budynkami niemieszkalnymi o powierzchni użytkowej odpowiednio 14,60 m2 i 20,32 m2.

Działka ewidencyjna Działka ewidencyjna nr 140 o obszarze 0,0440 ha, obręb 0001 – 1 Nowy Staw

Księga wieczysta
Księga wieczysta nr GD1M/00005305/2 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Malborku V Wydział Ksiąg

Wieczystych

Stan prawny gruntu Użytkowanie wieczyste

PODSTAWOWE INFORMACJE



❑ Teren nieruchomości składa się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 140 o obszarze ha 0,0440 ha, rodzaj użytku – Bi – inne

tereny zabudowane. Działka zabudowana jest budynkiem biurowym i dwoma pozostałymi budynkami niemieszkalnymi. Usytuowanie

budynków zgodne z wyrysem z mapy ewidencyjnej.

❑ Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Nowy Staw uchwalonym

Uchwałą Rady Miejskiej w Nowym Stawie nr 131/2000 w dn. 27.04.2000r., zmianą Studium wprowadzoną uchwałą nr 290/2006 Rady

Miejskiej w Nowym Stawie z dn. 30.01.2006r., zmianą studium wprowadzoną uchwałą Rady Miejskiej w Nowym Stawie nr 83/2011 z dn.

22.06.2011r., zmianą Studium wprowadzoną uchwałą Rady Miejskiej w Nowym Stawie nr 230/XXVIII/2016 z dn.15.11. 2016r. w sprawie

uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Nowy Staw oraz zmianą

studium wprowadzoną uchwałą Rady Miejskie w Nowym Stawie nr 159/XXIII/2020 z dn. 26.05.2020r. w sprawie uchwalenia zmiany

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Staw dla fragmentu miasta Nowy Staw w rejonie

ul. Obrońców Westerplatte i ul. Gdańskiej, powyżej wymieniona działka znajduje się na obszarze oznaczonym jako:

- tereny zabudowy zwartej,

- strefa „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej. 

W strukturze przestrzennej miasta obszar ten oznaczono jako „PC – strefa centralna”.

❑ Budynek położony na terenie działki 140 obr. 1 Nowy Staw przy ul. Obrońców Westerplatte 8 w Nowym Stawie, nie został  objęty  

Gminną Ewidencją Zabytków.

PODSTAWOWE INFORMACJE



❑ Miasto i Gmina Nowy Staw położona jest w północnej części Polski

w bliskim sąsiedztwie strefy nadmorskiej i w centralnej części Żuław

Wielkich. Teren miasta i gminy przylega bezpośrednio do rzeki Nogat na

odcinku ok. 7 km.

❑ Przedmiotowa nieruchomość usytuowana jest w centralnej części

Nowego Stawu, przy jednej z głównych dróg dojazdowych miasta.

❑ Odległość do Malborka – siedziby powiatu – wynosi ok. 14 km.

❑ Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi: od strony północnej:

ulica Obrońców Westerplatte, po przeciwnej stronie ulicy: zabudowa

mieszkaniowa wielorodzinna; od strony wschodniej i zachodniej zabudowa

mieszkaniowa wielorodzinna; od strony południowej zabudowa

mieszkaniowa wielorodzinna. W dalszym sąsiedztwie nieruchomości

znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz usługowa.

❑ Nieruchomość położona jest w miejscu dobrej dostępności do punktów

usługowo – handlowych i użyteczności publicznej. W pobliżu znajduje się

Biedronka, Lewiatan, Poczta, centrum handlowe, banki, Rynek Miejski

(w odległości do 200 m) oraz inne punkty usługowo – handlowe. Dworzec

PKP znajduje się ok. 450 m od nieruchomości. Odległość do drogi krajowej

nr 55 wynosi ok. 2 km.

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

POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

Źródło: https://www.google.com/maps



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

Kliknij

i 

zlokalizuj

Źródło: https://www.google.com/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/Obro%C5%84c%C3%B3w+Westerplatte+8,+82-230+Nowy+Staw/@54.135222,19.0108122,160m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x46fd5cbd7f688bf1:0x269fb52c99d57725!2sObro%C5%84c%C3%B3w+Westerplatte+8,+82-230+Nowy+Staw!3b1!8m2!3d54.135222!4d
https://www.google.com/maps/place/Obro%C5%84c%C3%B3w+Westerplatte+8,+82-230+Nowy+Staw/@54.135222,19.0108122,160m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x46fd5cbd7f688bf1:0x269fb52c99d57725!2sObro%C5%84c%C3%B3w+Westerplatte+8,+82-230+Nowy+Staw!3b1!8m2!3d54.135222!4d
https://www.google.com/maps/place/Obro%C5%84c%C3%B3w+Westerplatte+8,+82-230+Nowy+Staw/@54.135222,19.0108122,160m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x46fd5cbd7f688bf1:0x269fb52c99d57725!2sObro%C5%84c%C3%B3w+Westerplatte+8,+82-230+Nowy+Staw!3b1!8m2!3d54.135222!4d
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Działka zabudowana jest budynkiem biurowym oraz dwoma

pozostałymi budynkami niemieszkalnymi (gospodarczymi). Kształt

działki regularny, zbliżony do kwadratu, teren płaski, chodnik z płyt

chodnikowych. Częściowe ogrodzenie płotem betonowym i z cegły,

brama wjazdowa i furtka metalowe w ramkach na słupkach

metalowych. Teren działki uzbrojony w sieć energetyczną,

wodociągową, kanalizacyjną, gazową. Nieruchomość posiada

bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ulicy Obrońców

Westerplatte stanowiącej działkę nr 141.

Budynek biurowy o powierzchni użytkowej 265,20 m2, składający

się z parteru, I piętra i poddasza użytkowego oraz częściowego

podpiwniczenia.

Pozostały budynek niemieszkalny nr 1 (gospodarczy nr 1)

o powierzchni użytkowej 14,60 m2, jednokondygnacyjny

z poddaszem nieużytkowym, bez podpiwniczenia.

Pozostały budynek niemieszkalny nr 2 (gospodarczy nr 2)

o powierzchni użytkowej 20,32 m2, jednokondygnacyjny, bez

podpiwniczenia, konstrukcji murowanej, dach płaski kryty papą.

Wrota wejściowe, drzwi oraz okno drewniane. Przez budynek

odbywa się wejście do budynku gospodarczego nr 1, z którym

stanowią jedną bryłę.

ZABUDOWA



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 58-32-66-225, 502-012-367

www.nieruchomosci.poczta-polska.pl

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

