
NieruchomoNieruchomośćść do sprzedaniado sprzedania

Miasto, data (opcjonalnie)

Giżycko dz. Nr  965



Przedmiot sprzedaPrzedmiot sprzeda żży:y:

prawo wieczystego u żytkowania nieruchomo ści, oznaczonej w ewidencji 
gruntów jako działka nr 965, obszaru 335 m 2, poło żonej w miejscowo ści 
Giżycko, gmina Gi życko, obj ętej ksi ęgą wieczyst ą Nr OL1G/00025237/6
prowadzon ą przez Sąd Rejonowy w Gi życku VI Wydzia ł Ksi ąg Wieczystych

Cena wywoławcza: 18 000,00 zł.
Sprzeda ż bezprzetargowa



Przedmiot sprzedaPrzedmiot sprzeda żży:y:

Miejscowość Giżycko , woj. Warmińsko - Mazurskie

Powiat Giżycki

Ulica Łąkowa 1A

Działka ewidencyjna 965 z obrębu 3 Giżycko o obszarze 0,0335 ha. 

Księga wieczysta W Sądzie Rejonowym w Giżycku VI Wydział Ksiąg Wieczystych, księga 

wieczysta  nr OL1G/00025237/6



Położenie nieruchomości:



Położenie nieruchomości:



GruntGrunt

Teren sprzedawanej nieruchomo ści składa si ę z:

Działka niezabudowana nr 965, zajmuj ąca powierzchni ę 0,0335 ha. Rodzaj 
użytku Bp. Działka nie ogrodzona, posiada bezpo średni dost ęp do drogi 
publicznej utwardzonej oraz infrastruktury miejskie j : energia elektryczna , 
gaz , woda, kanalizacja.
Według miejscowego planu zagospodarowania przestrze nnego miasta 
Giżycko  przedmiotowa działka znajduje si ę na terenie 71U – tereny 
przeznaczone na cele zabudowy usług nieuci ążliwych i handlu .



ZespZesp óółł budynkbudynk óóww

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

Obiekt PU (m kw)

1

2

Razem:



DostDost ęępnopno śćść komunikacyjnakomunikacyjna

Nieruchomo ść poło żona jest w mie ście  Gi życko, w odległo ści około 
500 m od centrum miasta i drogi wojewódzkiej nr 59,   oraz 1 km od  
jeziora Mamry i Kisajno z bezpo średnim dost ępem do drogi gminnej o 
nawierzchni asfaltowej. Dojazd środkami komunikacji miejskiej.



Otoczenie nieruchomoOtoczenie nieruchomośścici

Nieruchomo ść graniczy:

• od strony północnej i zachodniej z istniej ącą drog ą gminn ą,

• od strony południowej i wschodniej z istniej ącą zabudow ą

usługow ą i mieszkaniow ą jednorodzinn ą .



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 19 pok. 305 ; 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. 87 565 03 91; kom. 502 018 702 lub 
Administratorem tel. 87 429 15 51; kom. 502-018-714



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.


