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Działka niezabudowana Koniecwałd
Nieruchomość przeznaczona na sprzedaż

Podstawowe informacje o nieruchomości
Prawo własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji jako działka
gruntu nr 105/1, o powierzchni 0,0965 ha.

Lokalizacja
Nieruchomość położona w Koniecwałdzie, gmina Sztum.

Opis nieruchomości
Działka niezabudowana, porośnięta roślinnością niską, częściowo zadrzewiona, posiadająca dostęp do
drogi gminnej utwardzonej (płyty typu jomba). W sąsiedztwie nieruchomości (kilkaset metrów)
występuje

obiekt

handlowo

–

usługowy,

tj.

sklep

spożywczo-przemysłowy.

Najbliższe

wielkopowierzchniowe obiekty handlowe m.in. Netto, Sokół, Polomarket, Lidl znajdują się w odległości
ok. 2,5 km. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości występują tereny zielone oraz jeziora. Nieco
dalej występują parki miejskie, skwery. W odległości ok. 2,5 km zlokalizowane jest boisko przy
pobliskiej szkole podstawowej. Kształt działki regularny – zbliżony do prostokątnego. Teren działki jest
niezagospodarowany, ze spadkiem w kierunku północnym. Obok działki występują sieci uzbrojenia:
wodociągowa, elektroenergetyczna, gazowa. Działka posiada dostęp do drogi publicznej o kategorii
drogi krajowej nr 55 - utwardzonej (asfaltowej) oraz posiadającej oświetlenie uliczne - poprzez drogę
gminną utwardzoną (płyty typu jomba). Zgodnie z ewidencją gruntów działka posiada następujące
klaso użytki: B-RIIIb o pow. 0,0965 ha. Łączna pow. działki wynosi 0,0965 ha.
Działka nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie
z Uchwałą Nr XXXIV/267/2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 marca 2017r. wraz ze zmianą
(Uchwała Nr XII/166/2020 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 lipca 2020r. w sprawie uchwalenia
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sztum)
działka znajduje się w terenie oznaczonym symbolem Mu - obszar istniejącej i projektowanej
ekstensywnej zabudowy mieszkaniowo-usługowej. W dniu 31 stycznia 2011r. Burmistrz Miasta i Gminy
Sztum wydał decyzję Nr GN-I-7331/9/2011 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na
budowie budynku mieszkalnego z funkcją techniczno – biurową na działce oznaczonej nr 105/1,
w obrębie geodezyjnym Koniecwałd, gmina Sztum.

Działka niezabudowana Koniecwałd
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Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kwidzynie, VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi
księgę wieczystą nr GD2I/00022746/3.

Dane kontaktowe
PGE Energia Odnawialna S.A.
00 – 876 Warszawa
Ul. Ogrodowa 59A

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu +48 13 492 1230 w dni robocze
w godzinach od 07:30 do 15:00.
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