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Propozycja sprzedaży 

Mam przyjemność zaproponować sprzedaż nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w 

dzielnicy Gdańsk – Osowa przy ul. Kielnieńskiej o powierzchni działki 6300m2 w 

użytkowaniu wieczystym do dnia 27-07-2100r. wraz ze wszystkimi naniesieniami 

stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności które się na niej znajdują. 

Na gruncie posadowiony jest budynek w kształcie litery „C” obecnie spełniający funkcję 

hostelu jak również restauracji pizzerii a ze względów lokalizacyjnych jak i konstrukcyjnych 

może spełniać wszelkie funkcje usługowe, na co pozwala lokalizacja nieruchomości 

granicząca od wschodu z jednym  z największych oraz ciągle rozbudowująca się Osową 

dzielnicą Gdańska o powierzchni 13,4 km kw, oddalona o ok. 20 kilometrów na północny - 

zachód od centrum aglomeracji. Jest atrakcyjnie położonym przedmieściem, które jako 

kompleks wsi w roku 1973 włączone zostało w obręb Trójmiasta. Administracyjnie Osowa 

rozciąga się na pograniczu Gdańska, Gdyni oraz gminy Żukowo. Jej urbanistyczne granice 

wyznacza od wschodu obwodnica Trómiasta, od północy - tereny należące do Gdyni, od 

zachodu - tereny Gdyni i gminy Żukowo.  

Południową „flankę” dzielnicy stanowi niewielkie osiedle Barniewice, urbanistycznie 

wydzielone, jednakże społecznie i kulturowo związane z Osową.  

Na terenie Osowej znajdują się obecnie dwie szkoły - podstawowa i gimnazjum, jedno 

przedszkole publiczne, dwie poczty, ośrodek zdrowia, dworzec kolejowy, komisariat policji, 

ośrodek sportowy, a także dwie parafie Kościoła Rzymsko–Katolickiego. 

oraz bezpośrednie sąsiedztwo praktycznie głównej drogi przelotowej na ciągle 

rozbudowujące się „Kaszuby”  daje wiele możliwości inwestycyjnych. 

Teren wokół budynku zagospodarowany ciągi piesze i jezdne utwardzone, powierzchnie 

biologicznie czynne porośnięte roślinnością trawiastą oraz krzewami. 

Obszar działki nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Terenu a w studium 

kierunków i zagospodarowania przestrzennego wchodzi w skład terenu oznaczonego jako 

tereny mieszkalno – usługowe. 

Oczekiwana cena sprzedaży: 2 500 000,00zł 

Poniżej przedstawiam dokumentację fotograficzną sprzedawanej nieruchomości:   
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Podmiot sprzedaży: 

FHU „Zawaluk” Zbigniew Zawaluk    

Tel. 501-848-416  

Email: zawaluk@zawaluk.pl 

 
 

Powyższe opracowanie nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego 
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Mam przyjemność zaproponować usługi świaMam przyjemność zaproponować usługi świaMam przyjemność zaproponować usługi świaMam przyjemność zaproponować usługi świadczodczodczodczone przez Biuro Obrotu Nieruchomościamine przez Biuro Obrotu Nieruchomościamine przez Biuro Obrotu Nieruchomościamine przez Biuro Obrotu Nieruchomościami 

FHUFHUFHUFHU „Zawaluk”  Zbigniewa Zawaluk.  

 

Firma świadczy specjalistyczne usługi w zakresie kupna – sprzedaży nieruchomości 

zapewniając profesjonalną obsługę od pozyskania lub przedstawienia nieruchomości do 

doprowadzenia finalizacji transakcji u notariusza jak również wszelkie niezbędne prace po 

sprzedażowe m. innymi przygotowanie wniosków o zmianie właściciela do gminy.  

Specjalizujemy się wyłącznie w zakresie nieruchomości komercyjnych z przeznaczeniem pod 

przemysł, zabudowę handlową oraz lokali użytkowych.  

Ideą naszego biura jest przekazanie naszym Partnerom wiedzę oraz zdobyte doświadczenie.  

Mając na uwadze dobro każdego klienta posiadamy ofertę skierowaną w jego stronę, którą 

przedstawiamy poniżej, jak również pomoc przy finalizowaniu transakcji w przypadku 

samodzielnej sprzedaży lub zakupu.  

Jesteśmy przekonani, że wśród naszych propozycji znajdą Państwo taką, która spełni 

Państwa oczekiwania. Przedmiotem naszej działalności w szczególności jest: 

• Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 

• Pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację Państwa celu 

inwestycyjnego 

• Wyliczanie opłacalności przedsięwzięcia 

• Przeprowadzanie kompleksowego procesu inwestycyjnego 

• Negocjacje cenowe 

• Sprawdzanie oraz przygotowywanie umów przedwstępnych, najmu oraz 

dzierżawy nieruchomości 

• Oraz wiele innych czynności leżących w kompetencji pośrednika w 

obrocie nieruchomościami 

Zapraszam do współpracy z moją firmą FHU „Zawaluk”   

Z wyrazami szacunku Zbigniew Zawaluk /pośrednik/ 

 


