
Kotomierz ul. Długa 10
Nieruchomość na sprzedaż 

_____________________________________________ 



Miejscowość Kotomierz

Ulica, nr budynku Ul. Długa 10

Powierzchnia budynków

Nieruchomość jest zabudowana budynkami: mieszkalnym funkcjonalnie połączonym z dwoma 

budynkami niemieszkalnymi o łącznej powierzchni użytkowej 148,30 m2 oraz  wolnostojącym 

budynkiem niemieszkalnym o powierzchni użytkowej 40 m2.

Działka ewidencyjna
Działka ewidencyjna o numerze 162/1 z obrębu Kotomierz [Nr0004] o powierzchni 1 533 m 

kw.

Księga wieczysta
Księga wieczysta nr BY1B/00067495/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X 

Wydział Ksiąg Wieczystych 

Stan prawny gruntu Użytkowanie wieczyste

PODSTAWOWE INFORMACJE



PODSTAWOWE INFORMACJE

 Przedmiotowa działka stanowi teren płaski o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta. W części działka Nr 162/1 stanowi teren

niezabudowany i niezagospodarowany. Uzbrojenie terenu: energia elektryczna, sieć wodociągowa, zbiornik bezodpływowy.

 Część frontowa działki zabudowana jest budynkiem mieszkalnym funkcjonalnie połączonym z dwoma budynkami niemieszkalnymi.

Teren nieruchomości częściowo ogrodzony płotem stalowym zawieszonym na słupach stalowych osadzonych w cokole betonowym, w

pozostałej części działka ogrodzona płotem betonowym. Brama wjazdowa na teren nieruchomości stalowa otwierana ręcznie. Dojścia

do budynku częściowo utwardzone. Pomieszczenia usytuowane w budynku gospodarczym o łącznej powierzchni 16,3 m2, użytkowane

są na mocy umowy użytkowania z dnia 01.08.1996r. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony. Zgodnie z art. 678 k.c., po zbyciu

przedmiotowej nieruchomości nabywca wstępuje na miejsce zbywcy w stosunek najmu wynikający z ww. umowy. W przypadku, gdy

nabywcą nieruchomości będzie inna osoba niż najemca, nabywca będzie zobowiązany do pokrycia wszelkich ewentualnych roszczeń

najemcy wynikających z art. 679 § 1 k.c.

 Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrcz uchwalonego Uchwałą Nr XXVIII/322/2006 Rady Gminy

Dobrcz z dnia 30.06.2006r. przedmiotowa działka znajduje się w strefie IV –strefa rolniczo-osadnicza północna, na terenach

zainwestowania.



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość zlokalizowana jest w centralnej części wsi Kotomierz

Wieś położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie

bydgoskim, w gminie Dobrcz. W latach 1975-1998 miejscowość

administracyjnie należała do województwa bydgoskiego. We wsi

znajduje się stacja kolejowa linii kolejowej Nr 131. Bezpośrednie

otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa o charakterze mieszkalno -

usługowym. Dojazd drogą o nawierzchni utwardzonej.

Położenie wsi Kotomierz na terenie Polski, Źródło: www.wikipedia.pl



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

Wizualizacje zostały wykonane przy wykorzystaniu poratu Google Maps



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

 Nieruchomość zlokalizowana w bliskiej

odległości punktów użyteczności

publicznej, dogodny dostęp do

komunikacji.

 Odległości od miast: Bydgoszcz – 26

km, Inowrocław – 27 km, Toruń – 59

km, Grudziądz - 56 km.

 Ekspozycja budynku mieszkalno-

użytkowego bardzo dobra z ulicy

Długiej.

Wizualizacje zostały wykonane przy wykorzystaniu poratu Google Maps



W odległości 200-300m od nieruchomości znajdują się podstawowe punkty 

użyteczności publicznej, tj. sklep spożywczy, przystanek PKSi PKP, Kościół. 

Nieruchomość graniczy:

od strony południowej z ulica Długą

 od strony północnej z polami uprawnymi

od strony zachodniej z zabudową wielorodzinną

od strony wschodniej z zabudową jednorodzinną

LOKALIZACJA I DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA

Kliknij

i 

zlokalizuj

Wizualizacje zostały wykonane przy wykorzystaniu poratu Google Maps

https://www.google.pl/maps/place/D%C5%82uga+10,+86-022+Kotomierz/@53.285894,18.1215267,144m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x47031bc08f4a99bb:0xd8c7296f6af9581b!8m2!3d53.285894!4d18.1220739?hl=pl


Kontakt: 

Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Gdańsku

ul. Targ Rakowy 7/8., pokój nr 214

Telefon:  + 48 502 012 498; 58 32 66 225

e-mail: i lub agnieszka.spigarska@poczta-polska.pl

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.

mailto:agnieszka.spigarska@poczta-polska.pl
http://www.nieruchomosci.poczta-polska.pl/

