
Nieruchomość do sprzedaniaNieruchomość do sprzedania  
  

Szczechy Wielkie nr 2 



  

  Przedmiot sprzedaży:Przedmiot sprzedaży:  
 

 

 

 

 

 

prawo użytkowania wieczystego zabudowanej działki gruntu 

oznaczonej nr ew. 47 z obrębu 5-Pisz, o powierzchni 900 m², 

położonej w miejscowości Szczechy Wielkie, gm. Pisz, powiat piski, 

woj. warmińsko – mazurskie oraz prawo własności usytuowanego 

na niej budynku eksploatacyjnego o powierzchni użytkowej 77,2 m2 

i budynku gospodarczego o powierzchni użytkowej 46,2 m2,  

stanowiących przedmiot odrębnej własności. Dla nieruchomości 

prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Piszu IV Wydział Ksiąg 

Wieczystych, księga wieczysta nr OL1P/00005480/7   

 

Przewidywana cena sprzedaży:   64 000,00 zł 

Przewidywany termin licytacji: sierpień 2014 r.  
 



  

  

Przedmiot sprzedaży:Przedmiot sprzedaży:  
 

Miejscowość  Szczechy Wielkie, gm. Pisz , woj. warmińsko-mazurskie 

Powiat piski 

Nr administracyjny 

 

2 

Działka ewidencyjna 47 z obrębu 5 Piszy o obszarze 900 m kw.  

Księga wieczysta Sąd Rejonowy w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę 

wieczystą Nr OL1P/00005480/7 



Położenie nieruchomości: 



Położenie nieruchomości: 



  

GruntGrunt  
 
Teren sprzedawanej nieruchomości składa się z: 

 

działki nr 47  o powierzchni 0,0900 ha. Rodzaj użytku Bi. Kształt 
działki nieregularny, zbliżony do prostokąta z bezpośrednim 
dostępem do drogi krajowej nr 63 asfaltowej, płaska , ogrodzona na 
której posadowione są budynki o funkcji eksploatacyjnej i 
gospodarczej. Działka nie jest objęta miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego gminy. Przeznaczenie według 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części wsi 
Szczechy Wielkie  – teren usług z preferencją dla usług publicznych 
i z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej, teren stacji 
transformatorowej i teren publicznej drogi dojazdowej. 



Zespół budynkówZespół budynków  

W tabeli zamieszczono zestawienie powierzchni 

obiektów znajdujących się na terenie nieruchomości. 

 

 

 

 

 

 

Obiekt  PU (m kw) 

1 Budynek eksploatacyjny    77,2 

2 Budynek gospodarczy    46,2 

Razem: 123,4 



Dostępność komunikacyjnaDostępność komunikacyjna  

Nieruchomość położona w pobliżu centralnej części wsi Szczechy 

Wielkie, bezpośrednio przy trasie asfaltowej Pisz – Orzysz, około 

6 km od granicy miasta powiatowego Pisz. W miejscowości 

dominuje zabudowa mieszkaniowa i gospodarcza oraz tereny nie 

zurbanizowane. Dojazd autobusem PKS 



Otoczenie nieruchomościOtoczenie nieruchomości  
 
Nieruchomość graniczy: 

 

• od strony północno - zachodniej z istniejącą zabudową 
mieszkaniową  

 

• od strony  wschodniej z  drogą krajową o nawierzchni asfaltowej 

 

• od strony  południowej z drogą wewnętrzną gminną  

 

 

 

 

 

 
 



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 21 ( mała sala ) ; 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. 86 215 30 30; kom. 507 164 551 lub  

Administratorem tel. 89 539 22 7989; kom. 516 178 396 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


