
Nieruchomość do sprzedania 
 

Suwałki  ul. Kościuszki 25 



 

   Przedmiot sprzedaży: 
 

Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, oznaczonej w ewidencji 

gruntów jako działka  nr 11421/3 obszaru 7096 m2, wraz z posadowionymi, 

stanowiącymi odrębną nieruchomość: budynkiem  biurowym nr adresowy 25C, 

o pow. użytkowej 385,50 m2,  budynkiem biurowym  nr adresowy 25D o pow. 

użytkowej  620,05 m2 wolnostojące, niepodpiwniczone, parterowe, wykonane w 

technologii drewnianej , budynku garażowego murowanego, parterowego,  7-

stanowiskowego o pow. użytkowej 119,70 m2 , budynku gospodarczego 

murowanego o pow. użytkowej 98,10 m2, budynku warsztatowego 

dwukondygnacyjnego , murowanego o pow. użytkowej 358,59 m2 , położonej w 

miejscowości Suwałki ul. Kościuszki 25, gminie Suwałki, powiecie m. Suwałki, 

województwie podlaskim, objętej księgą wieczystą Nr SU1S/00002607/2 

prowadzoną przez Sąd Rejonowy w  Suwałkach VI Wydział Ksiąg Wieczystych. 

 

Cena wywoławcza:  220 000,00 

 

Data przewidywana przetargu:  09.2014 r. 



 

 

Przedmiot sprzedaży: 
 

Miejscowość  Suwałki 

Powiat m. Suwałki 

Ulica Kościuszki 25 

Działka ewidencyjna 11421/3 z obrębu 6 Suwałki o obszarze 7096 m kw.  

Księga wieczysta Nr SU1S/00002607/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w  Suwałkach VI 

Wydział Ksiąg Wieczystych 



          Położenie nieruchomości: 



Położenie nieruchomości: 



 

Grunt 
 
Teren sprzedawanej nieruchomości składa się z: 

 

Prawa użytkowania wieczystego zabudowanej działki gruntu oznaczonej                
nr ew. 11421/3 przy ul Kościuszki  25C i 25D obrębu 6 Suwałki, o powierzchni        
7096 m² sklasyfikowana jako użytek  ( BI - 4674 m², Bz - 1938 m², Rv- 484 m² ) , 

Działka uzbrojona w sieć elektroenergetyczną, wod-kan i ciepłowiczą. Dla działki 
będzie ustanowiona odpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu na czas 
określony istniejącym ciągiem pieszo-jezdnym przez działkę nr 11421/4. 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Suwałk 
ograniczonym ulicami T. Kościuszki, A. Mickiewicza oraz rzeką Czarną Hańczą w 
Suwałkach  działka nr 11421/3 położona jest na obszarze oznaczonym symbolami: 

- 12 ZP, KD – obszar przestrzeni publicznej, o szerokości w liniach 
rozgraniczających 25,0 – 90,0 oraz 30 Ea – teren urządzeń elektroenergetycznych 
(o łącznej powierzchni 4350 m2), 

- 9KD – teren pod pas drogi publicznej, o szerokości w liniach rozgraniczających 
12 – 18 m (powierzchnia 475 m2), 

- 27 MN,U – obszar zwartej zabudowy śródmiejskiej mieszkalno-usługowej 
(powierzchnia 2271 m2). 



Zespół budynków 

W tabeli zamieszczono zestawienie powierzchni 

obiektów znajdujących się na terenie nieruchomości. 

 

 

 

 

 

 

Obiekt  PU (m kw) 

1 Budynek biurowy      385,50 

2  Budynek biurowy  620,05 

1 Budynek garażowy      119,70 

1 Budynek gospodarczy      98,10 

1 Budynek warsztatowy      358,59 

Razem: 1591,94 



Dostępność komunikacyjna 

Nieruchomość położona jest w mieście Suwałki, w pobliżu ulicy 

Tadeusza Kościuszki. Jest to strefa śródmiejska. Odległość do 

centrum wynosi około 500 m. Wzdłuż ulicy Kościuszki znajduje się 

zwarta zabudowa mieszkalno-usługowa. Działka znajduje się w 

niedalekiej odległości od węzła komunikacyjnego drogi powiatowej 

E663, E665, i krajowej 8. Dojazd do działki prowadzi przez teren 

sąsiedniej nieruchomości, na której znajduje się placówka pocztowa. 

  
 

 

 



Otoczenie nieruchomości 
 
Nieruchomość graniczy: 

 

•  od strony wschodniej , północnej i południowej z zabudową 

   usługowo -mieszkalną,  

 

• od strony zachodniej z graniczy z rzeką Czarna Hańcza, z tego 

  względu jej zachodni obszar ma charakter pasów zieleni.  

 

 

 

 



Dane 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 87 565 03 91; kom. 502 018 702 lub 

Administratorem tel. 87 567 52 20 ; kom. 502545075 

 

 

 

 

 

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. 

 


