
NieruchomoNieruchomośćść do sprzedaniado sprzedania

Samborowo ul. Dworcowa 14 



Przedmiot sprzedaPrzedmiot sprzeda żży:y:
lokal u żytkowy nr 4 o powierzchni u żytkowej 44,00 m 2 usytuowany 
na parterze budynku mieszkalno-usługowego, poło żonego w 
miejscowo ści Samborowo przy ul. Dworcowej 14, gminie Ostróda,  
powiecie ostródzki, województwie warmi ńsko - mazurskim, do 
którego przynale ży: usytuowane w piwnicy  w tym że budynku: 
pomieszczenie o powierzchni u żytkowej 10,00 m 2 oraz usytuowane 
w budynku gospodarczym pomieszczenie nr G2 o powier zchni 
użytkowej 8,10 m 2, wraz ze zwi ązanym z tym lokalem udziałem 
wynosz ącym 22/100 cz ęści w nieruchomo ści wspólnej, któr ą

stanowi prawo u żytkowania wieczystego nieruchomo ści, 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 5 24/3 obszaru 
1777 m2 oraz budynków i urz ądzeń, które nie słu żą wył ącznie do 
użytku wła ściciela lokali, obj ętej ksi ęgą wieczyst ą Nr EL 
1O/00044665/2 prowadzon ą przez Sąd Rejonowy w Ostródzie V 
Wydział Ksi ąg Wieczystych.



Przedmiot sprzedaPrzedmiot sprzeda żży:y:

Miejscowość Samborowo

Powiat ostródzki

Ulica Dworcowa 14 

Działka ewidencyjna 524/3 z obrębu 31 Samborowo o obszarze 1777 m kw. 

Księga wieczysta Nr EL1O/00044665/2 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Ostródzie V 

Wydział Ksiąg Wieczystych.



Położenie nieruchomości:



Położenie nieruchomości:



GruntGrunt

Teren sprzedawanej nieruchomo ści składa si ę z:

Prawa u żytkowania wieczystego zabudowanej działki gruntu oz naczonej 
nr ew. 524/3 obr ębu 31-Samborowo, o powierzchni 1777 m².
Budynku o funkcji mieszkalno-usługowej o powierzchni  użytkowej 195,00
m², obiekt został wybudowany w 1930r. w technologii t radycyjnej 
murowanej, jest to budynek cz ęściowo podpiwniczony, parterowy z 
poddaszem u żytkowym. 
Budynku o funkcji gospodarczej o powierzchni u żytkowej 32,20  m², 
składaj ącej si ę z czterech pomieszcze ń gospodarczych z oddzielnymi 
wejściami.
Przedmiotowa działka gruntowa znajduje si ę na terenie, dla którego nie 
opracowano aktualnego miejscowego planu zagospodaro wania 
przestrzennego. W Studium uwarunkowa ń i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego działka znajduje si ę w strefie 
zabudowy mieszkaniowej  i  mieszkalno- usługowej.



ZespZesp óółł budynkbudynk óóww

W tabeli zamieszczono zestawienie powierzchni 
obiektów znajduj ących si ę na terenie nieruchomo ści.

Obiekt PU (m kw)

1 Budynek mieszkalny 195,00

2 Budynek gospodarczy 32,20

Razem: 227,20



DostDost ęępnopno śćść komunikacyjnakomunikacyjna

Nieruchomo ść poło żona jest we wsi Samborowo. Jest to średniej 
wielko ści wie ś znajduj ąca si ę przy drodze krajowej nr 16, pomi ędzy 
Ostród ą, a Iławą. Odległo ść do Ostródy wynosi ok. 8 km, a od Iławy ok. 
17 km. We wsi Samborowo znajduje si ę znajduje si ę szkoła, sklep 
ogólnospo żywczy oraz przystanek komunikacji publicznej. Budyn ek 
znajduje si ę przy szutrowej drodze, w s ąsiedztwie zabudowa ń

mieszkalnych i stacji PKP.



Otoczenie nieruchomoOtoczenie nieruchomośścici

Nieruchomo ść graniczy:

• od strony północnej z drog ą asfaltow ą, 

• od strony wschodniej, południowej i zachodniej z ni eruchomo ściami 
na których znajduj ą się budynki mieszkalne jednorodzinne wraz z 
obiektami gospodarczymi,



Dane kontaktoweDane kontaktowe
POCZTA POLSKA S.A. 
z siedzib ą w Warszawie 00-940 Warszawa ul. Stawki 2

Prowadz ący przetarg: 
Poczta Polska S.A. 
Pion Infrastruktury ul. Pieniężnego 21 ( mała sala ) ; 10-940 Olsztyn

Bli ższe informacje mo żna uzyska ć w siedzibie 
Pion Infrastruktury Wydział Obrotu Nieruchomościami i Regulacji Stanów Prawnych 
ul. Kolejowa 26 w Białymstoku pok. 111, 
tel. 85 662-35-51, tel. kom. 515 047 565, www.poczta-polska.pl/nieruchomosci

Nieruchomo ść można ogl ądać po uprzednim uzgodnieniu z:
Koordynatorem tel. 89 646 32 24; kom. 516 178 395lub 
Administratorem tel. 89 646 31 76; kom. 502 018 483



ZASTRZEŻENIE

Niniejsza broszura została sporz ądzona i udost ępniona jedynie w celu 
ogólno informacyjnym i nie stanowi ze strony Poczty  Polskiej S.A. 
oferty w rozumieniu prawa cywilnego, o świadczenia woli ani wiedzy, 
jak równie ż jakiegokolwiek zapewnienia odno śnie nieruchomo ści, jej 
stanu lub poszczególnych tre ści obj ętych broszur ą, wobec czego 
nabywca powinien na własn ą rękę przeprowadzi ć odpowiednie 
badania, zleci ć dodatkowe ekspertyzy lub zaakceptowa ć stan 
nieruchomo ści jako stan taki, w jakim nieruchomo ść znajduje si ę w 
dacie ogl ędzin/sprzeda ży.


