
Nieruchomość do sprzedaniaNieruchomość do sprzedania  
  

Miasto, data (opcjonalnie) 

 Giętkie dz. Nr  312/9 



  

Przedmiot sprzedaży:Przedmiot sprzedaży:  
 

 

 

 

 

 

 

prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w 

ewidencji gruntów jako działka nr 312/9, obszaru 8000 m2, położonej w 

miejscowości Giętkie, gmina Biała Piska, objętej księgą wieczystą  Nr 

OL1P/00028823/1  prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Szczytnie IX 

Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Piszu. 

 

Przewidywana cena: 70 000,00 zł. 

Przewidywany termin licytacji: sierpień 2014 r.   



  

  

Przedmiot sprzedaży:Przedmiot sprzedaży:  
 

Miejscowość  Giętkie , gm. Purda , woj. warmińsko - mazurskie 

Powiat Giżycki 

Ulica ------------- 

Działka ewidencyjna 312/9 z obrębu 8 Giętkie o obszarze 0,8000 ha.  

Księga wieczysta Sąd Rejonowy w Szczytnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z 

siedzibą w Piszu KW Nr OL1P/00028823/1  



Położenie nieruchomości: 



Położenie nieruchomości: 



  

GruntGrunt  
 
Teren sprzedawanej nieruchomości składa się z: 

 
Działka niezabudowana nr 312/9, zajmująca powierzchnię 0,8000 ha.  Działka nie 
ogrodzona i niezagospodarowana, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej 
gruntowej nieutwardzonej. Warunki geotechniczne utrudnione . Teren płaski, 
podmokły – działka oznaczona w RG jako N ( nieużytek) – struktura użytków 
określona została jako słaba Według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr XLVI/322/02 Rady Miejskiej Biała Piska z 
dnia 29 sierpnia 2002 r. ( dz. Urz. Woj. Warmińsko-mazurskiego Nr 141, poz. 1960 z 
05.11.2002r.) część działki gruntu 312/9 położona jest na obszarze oznaczonym jako: 

- 5D 10/1x5/ - projektowana droga do wsi Ruda o szerokości pasa drogowego 10 m i 
jezdni 3 m. 

- 12 UTS – w legendzie rysunku planu i w tekście planu brak jest opisu do symbolu 
12 UTS  

Pozostała część działki nie ma oznaczenia w planie ( na załączniku graficznym w/w 
planu – 11 UTS). 



Zespół budynkówZespół budynków  

W tabeli zamieszczono zestawienie powierzchni 

obiektów znajdujących się na terenie nieruchomości. 

 

 

 

 

 

 

Obiekt  PU (m kw) 

1         

2 

Razem: 



Dostępność komunikacyjnaDostępność komunikacyjna  

Miejscowość Giętkie leży pośrodku, pomiędzy miejscowościami Pisz a 

Biała Piska, w odległości ok 5 km od drogi krajowej nr 58 (relacji 

Olsztynek – Szczuczyn) , stąd dojazd do wsi Giętkie nie jest 

utrudniony. Giętkie to mała wieś położona w otoczeniu pół i lasów  w 

niedalekiej odległości od jeziora Roś. Jest to teren ze znaczną 

przewagą rolnictwa. Przedmiotowa nieruchomość położona  

bezpośrednio nad jeziorem Roś w odległości ok. 2 km od 

skoncentrowanej zabudowy wsi Giętkie, oraz 10 km od gminy Biała 

Piska i ok. 15 km od miasta powiatowego Pisz. Dojazd PKS ze wsi 

Giętkie. 



Otoczenie nieruchomościOtoczenie nieruchomości  
 
Nieruchomość graniczy: 

 

• od strony północnej z rzeką ,oraz poligonem wojskowym 

• od strony południowej z droga dojazdową do wsi Ruda oraz rzeką 

• od strony wschodniej  w odległości około 500 m istniejącą    

  zabudową  mieszkaniowa wsi Ruda. 

• od strony zachodniej  z jeziorem Roś 

 

 

 
 



Dane kontaktoweDane kontaktowe  
POCZTA POLSKA S.A.  

z siedzibą w Warszawie 00-940 Warszawa ul. Stawki 2 

 

Prowadzący przetarg:  

Poczta Polska S.A.  

Pion Infrastruktury  ul. Pieniężnego 19 pok. 305 ; 10-940 Olsztyn 
 

Bliższe informacje można uzyskać 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  

 

Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu z: 

Koordynatorem tel. 87 565 03 91; kom. 502 018 702 lub  

Administratorem tel. 87 429 15 51; kom. 502-018-714 

 

 

 

 

 

 

http://www.poczta-polska.pl/nieruchomosci
http://www.poczta-polska.pl/nieruchomosci
http://www.poczta-polska.pl/nieruchomosci


ZASTRZEŻENIE 

     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. 

 


