
NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ 

-

Bydgoszcz al. Jana Pawła II 157
grunt zabudowany

Powierzchnia gruntu: 2,4628 ha

Położenie: Bydgoszcz, al. Jana Pawła II 157 

Tytuł prawny: prawo użytkowania wieczystego 

Kliknij 
i zlokalizuj na 
mapie

https://www.google.pl/maps/place/Aleja+Jana+Paw%C5%82a+II+157/@53.0947927,18.0099618,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x470313654a393c19:0xd90942904830c015
https://www.google.pl/maps/place/Aleja+Jana+Paw%C5%82a+II+157/@53.0947927,18.0099618,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x470313654a393c19:0xd90942904830c015
https://www.google.pl/maps/place/Aleja+Jana+Paw%C5%82a+II+157,+Bydgoszcz/@53.0947927,18.0077731,446m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x470313654a393c19:0xd90942904830c015!8m2!3d53.0947927!4d18.0099618
https://www.google.pl/maps/place/Aleja+Jana+Paw%C5%82a+II+157,+Bydgoszcz/@53.0947927,18.0077731,446m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x470313654a393c19:0xd90942904830c015!8m2!3d53.0947927!4d18.0099618


Przedmiot sprzedaży:

prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o numerach: 24/5; 24/9; 24/11; 25/5;

25/8 o łącznej powierzchni 2,4628 ha, wraz z posadowionymi i stanowiącymi odrębną nieruchomość budynkami:

• budynkiem innym niemieszkalnym, który wraz z budynkiem biurowym (administracyjno-socjalnym) tworzy jedną bryłę o łącznej

powierzchni użytkowej 1 119,59 m2. W bryle obiektu usytuowana jest stacja transformatorowa nie będąca własnością Poczty

Polskiej S.A.)

• budynkiem magazynowym o powierzchni użytkowej 40 m2;

• budynkiem magazynowym o powierzchni użytkowej 126 m2;

• budynkiem niemieszkalnym (portierni) o powierzchni użytkowej 42m2 ;

• budynkiem innym budynkiem niemieszkalnym (stacji paliw) o powierzchni użytkowej 29 m2 .



Przedmiot sprzedaży:

Miejscowość Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie

Dzielnica / Rejon Południowa granica miasta Bydgoszcz

Ulica, nr budynku i lokalu Aleje Jana Pawła II 157

Powierzchnia użytkowa

budynku

•budynek innym niemieszkalny, który wraz z budynkiem biurowym (administracyjno -

socjalny) tworzy jedną bryłę o łącznej powierzchni użytkowej 1 119,59 m2. W bryle obiektu

usytuowana jest stacja transformatorowa nie będąca własnością Poczty Polskiej S.A.)

•budynek magazynowy o powierzchni użytkowej 40 m2;

•budynek magazynowy o powierzchni użytkowej 126 m2;

•budynek niemieszkalny (portiernia) o powierzchni użytkowej 42m2 ;

•budynek inny niemieszkalny (stacja paliw) o powierzchni użytkowej 29 m2 .

Działka ewidencyjna działki gruntu o numerach ewidencyjnych 24/5, 24/9, 24/11, 25/5, 25/8 z obrębu 0155

w jednostce ewidencyjnej Miasto Bydgoszcz o łącznym obszarze 2,4628 ha.

Księga wieczysta Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę

wieczystą Kw. Nr BY1B/00111519/9 i Kw. Nr BY1B/00111518/2

Właściciel Właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa, natomiast użytkownikiem wieczystym

gruntu i właścicielem budynków stanowiących odrębną nieruchomość jest Poczta Polska

S.A. z siedzibą w Warszawie

Stan prawny gruntu użytkowanie wieczyste do 05-12-2085

Wpisy w dziale III i IV Brak wpisów



Grunt: 

Działki ewidencyjne wchodzące w skład nieruchomości stanowią ciągły

obszar gruntu o przebiegu granic w kształcie prostokąta o długości boków

260 x 95 m. Łączna powierzchnia nieruchomości jest równa 24 628 m kw.

Powierzchnia terenu płaska, bez wyraźnej mikrorzeźby. Teren

nieruchomości oświetlony, ogrodzony siatką stalową, częściowo utwardzony.

Wjazd na teren nieruchomości przez bramę stalową ażurową

dwuskrzydłową.

Teren nieruchomości znajduje się w zasięgu istniejącej sieci infrastruktury

technicznej - instalacja elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa.

Wjazd na teren nieruchomości bardzo dogodny, od

ul. Wąbrzeskiej z bezpośrednim zjazdem z Al. Jana Pawła II.

Sytuacja planistyczna:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru

Glinki „C”, zatwierdzonym uchwałą nr XXI/618/2000 Rady Miejskiej w

Bydgoszczy z dnia 23 lutego 2000 r., działki nr 14/9, 24/5 i 25/5, a także

większe części działek 24/10 i 25/8 położone są w strefie: C38 UT – tereny

usług technicznych – w strefie tej zalecane jest wprowadzenie innej funkcji

zamiennej o charakterze handlowo-usługowym, a obsługa komunikacyjna

odbywa się od strony ulicy Wąbrzeskiej (C 37-KZ). Ponadto, część działki nr

24/11 znajduje się poza granicami planu miejscowego. Z kolei zachodnia

część działki nr 25/8 znajduje się poza planem miejscowym.



Otoczenie nieruchomości:

Otoczenie przedmiotowej nieruchomości stanowi zabudowa przemysłowo – usługowa oraz tereny leśne. Nieruchomość

graniczy bezpośrednio:

• od strony południowej z kompleksem leśnym okalającym Bydgoszcz,

• od strony zachodniej z Aleją Jana Pawła II, po przeciwnej stronie której zlokalizowany jest kompleks leśny oraz Lotnisko,

• od strony północnej z ulicą Wąbrzeską, po której przeciwnej stronie zlokalizowana jest zabudowa usługowo – przemysłowa,

• od strony wschodniej z zabudową usługowo – przemysłową.

Biorąc pod uwagę przemysłowy charakter nieruchomości otoczenie należy uznać za bardzo dobre dla prowadzenia działalności

produkcyjnej, magazynowej, usługowej czy przemysłowej.



Otoczenie nieruchomości: 

Za budynkiem rozciąga się las  

Widok z węzła drogowego Widok z drogi nr 5 

Niska zabudowa w okolicy 



Dostępność komunikacyjna:

Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest przy Alejach

Jana Pawła II stanowiącej główny ciąg komunikacyjny miasta,

fragment dróg krajowych 5 i 25 oraz trasy europejskiej E261

oraz drogę wylotową z miasta na południe w kierunku obwodnicy

południowej, Konina, Poznania, Łodzi, Wrocławia.

Lokalizacja przedmiotowej nieruchomości zapewnia dostęp do

miejskiej komunikacji autobusowej w ciągu Alejach Jana Pawła II

oraz ulicy Dobrzyńskiej (najbliższy przystanek w odległości 100

m od nieruchomości).

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w bezpośrednim

sąsiedztwie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Ignacego

Jana Paderewskiego Bydgoszcz znanego również jako Port

Lotniczy Bydgoszcz – Szwederowo. W odległości około 6,5 km

na północ od przedmiotowej nieruchomości zlokalizowany jest

Dworzec PKP Bydgoszcz Główna.



Nieruchomości Poczty Polskiej S.A.  

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.



Nieruchomości Poczty Polskiej S.A.  

Kontakt: 

Poczta Polska S.A. 

Pion Infrastruktury, Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w 

Gdańsku

ul. Targ Rakowy 7/8, pokój nr 114

Telefon:  502-012-498, 58 32 66 225

E-mail: agnieszka.spigarska@poczta-polska.pl 

mailto:agnieszka.abramow@warszawa.poczta-polska.pl?subject=Olsztyn Lmanowskiego

