
Nieruchomość do sprzedaniaNieruchomość do sprzedania  
  

Czerwonka 14A 



  

      Przedmiot sprzedaży:Przedmiot sprzedaży:  
 

Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, oznaczonej                      

w ewidencji gruntów jako działka  nr 63/3 obszaru 719 m2, wraz                        

z posadowionymi, stanowiącymi odrębną nieruchomość: budynkiem  

o funkcji mieszkalno – użytkowej o powierzchni użytkowej  297,12 m2, 

oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 36,28 m2, 

położonej w miejscowości Czerwonka 14A, gminie Biskupiec, 

powiecie olsztyńskim, województwie warmińsko-mazurskim, objętej 

księgą wieczystą Nr OL1B/00016790/9 prowadzoną przez Sąd 

Rejonowy w   Mrągowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych. 

 

Przewidywana cena: 262 000,00 zł. 

 

Przewidywany miesiąc licytacji: sierpień 2014 r.  



  

  

Przedmiot sprzedaży:Przedmiot sprzedaży:  
 

Miejscowość  Czerwonka 14A 

Powiat olsztyński 

Ulica 

Działka ewidencyjna 63/3 z obrębu  7 Czerwonka o obszarze 719 m kw.  

Księga wieczysta OL1B/00016790/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w   Mrągowie IX 

Wydział Ksiąg Wieczystych 



          Położenie nieruchomości: 



Położenie nieruchomości: 



  

GruntGrunt  
 
Teren sprzedawanej nieruchomości składa się z: 

 

Prawa użytkowania wieczystego zabudowanej działki gruntu oznaczonej          
nr ew. 63/3 obrębu 7-Czerwonka, o powierzchni 719 m².   

Budynku o funkcji mieszkalno – użytkowej o powierzchni użytkowej 297,12 m2 
(powierzchnia całkowita z piwnicą 385,62 m2) znajdującego się                                 
w bezpośrednim sąsiedztwie torów kolejowych, w pobliżu przystanku PKP.  

Budynku gospodarczego o powierzchni 36,28 m2. 

Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Biskupiec przedmiotowa działka nr 63/3 
znajduje się na terenie określonym jako kolej PKP tereny zamknięte. 



Zespół budynkówZespół budynków  

W tabeli zamieszczono zestawienie powierzchni 

obiektów znajdujących się na terenie nieruchomości. 

 

 

 

 

 

 

Obiekt  PU (m kw) 

1 Budynek mieszkaniowo - użytkowy       297,12 

2  Budynek gospodarczy   36,28 

Razem: 333,40 



Dostępność komunikacyjnaDostępność komunikacyjna  

Nieruchomość położona jest na skraju miejscowości Czerwonka –                        

w kierunku północnym przy węźle kolejowym – staja PKP Czerwonka. 

Miejscowość Czerwonka oddalona jest od miasta wojewódzkiego - Olsztyn 

ok. 50 km, zaś zlokalizowana jest od najbliższego miasta Biskupiec                        

w odległości 8 km.  Dużym atutem miejscowości jest czynna linia kolejowa – 

umożliwiająca dojazd do ośrodków pracy wielu mieszkańcom.                             

W miejscowości znajduje się Zespół Szkół (szkoła podstawowa oraz 

gimnazjum). W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajdują się 

budynki wielorodzinne, lokale usługowe ( sklep usytuowany w budynku 

PKP) oraz budynek użyteczności publicznej – stacja PKP. Nieruchomość 

położona bezpośrednio przy linii kolejowej nr 353. Dojazd do nieruchomości 

dobry – zjazd z drogi krajowej nr 57 na drogę utwardzoną o nawierzchni 

asfaltowej, prowadzącą do miejscowości Wilimy.  

 

 

 



Otoczenie nieruchomościOtoczenie nieruchomości  
 
Nieruchomość graniczy: 

 

Nieruchomość od północy graniczy z linią kolejową, od południowego 

wschodu z drogą, natomiast od zachodu z budynkiem stacji PKP.  
 

 

 



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 w Białymstoku ul. Kolejowa 26; 15-959 Białystok 

 

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. 502-338-116, www.poczta-polska.pl/nieruchomosci  

 

Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu z: 

Koordynatorem tel 89 527 91 26 kom. 502 018 518 lub 

Administratorem tel. 89 539 22 79 

 

 

 

 

 

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. 

 


