
Nieruchomość do sprzedania 
 

Miasto, data (opcjonalnie) 

 Stare Juchy dz. Nr  273 



 

Przedmiot sprzedaży: 
 

 

 

 

 

 

 

prawo wieczystego użytkowania  nieruchomości gruntowej 

niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 273, 

obszaru 452,00 m2, położonej w miejscowości Stare Juchy, gmina                

Stare Juchy, powiat ełcki, woj. warmińsko - mazurskie objęte księgą 

wieczystą  Nr OL1E/00005130/8  prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ełku V  

Wydział Ksiąg Wieczystych . 

 

Cena wywoławcza : 12 000,00 zł. 

Data planowana postępowania  : październik 2014 r. 



 

 

Przedmiot sprzedaży: 
 

Miejscowość  Stare Juchy , gm. Stare Juchy , woj. warmińsko - mazurskie 

Powiat ełcki 

Ulica Kwiatowa 

Działka ewidencyjna 273 z obrębu 20 Stare Juchy o obszarze 0,0452 ha.  

Księga wieczysta Sąd Rejonowy w Ełku V Wydział Ksiąg Wieczystych  KW Nr 

OL1E/00005130/8 



Położenie nieruchomości: 



Położenie nieruchomości: 



 

Grunt 
 
Teren sprzedawanej nieruchomości składa się z: 

 
Działki niezabudowanej nr 273, zajmująca powierzchnię 0,0452 ha. użytek Bp ,  
ogrodzona z 3 stron, niezagospodarowana, posiada bezpośredni dostęp do drogi 
publicznej gruntowej utwardzonej. Warunki geotechniczne dobre. Teren płaski o 
kształcie pięciokąta zbliżona do kwadratu. Działka posiada dostęp do wodociągu 
gminnego, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci elektroenergetycznej, sieci 
telekomunikacyjnej.  

Na działce sąsiadującej nr 272 bezpośrednio przy granicy z działką   znajduje się 
budynek gospodarczy murowany – przylega do granicy ścianą szczytową. Według 
obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Stare Juchy jest to obszar zlokalizowany w strefie polityki 
przestrzennej SI – tereny potencjalnego rozwoju w oparciu o funkcję turystyczną 
położone w ciągu jezior Jędzelewo, Rekonty, Ułówki, Laśmiady oraz Sawinda Mała i 
Wielka oraz w strefie rozwoju funkcji t1 – predysponowanej do funkcji rekreacyjnej. 

 

  



Dostępność komunikacyjna 

Stare Juchy miejscowość w województwie warmińsko – mazurskim, powiecie 

ełckim, położona na Pojezierzu Ełckim w Makroregionie Pojezierze Mazurskie 

(Mazury Garbate), nad rzeką Gawlik, na przesmyku między jeziorami: 

Jędzelewo, Rekąty i Ułówki, przy trasie linii kolejowej Giżycko-Ełk - Stare Juchy 

(stacja kolejowa). Dzięki mazurskiej zabudowie z centralnie zlokalizowanym 

rynkiem ma charakter zbliżony do miejskiego. Jest to jedna z najstarszych 

miejscowości na Mazurach, dokumentująca swe istnienie od roku 1461. W 

Starych Juchach mieszczą się obiekty handlowe, dom kultury z biblioteką, kino, 

stadion, poczta, ośrodek zdrowia i komisariat policji. Do miasta powiatowego 

Ełk odległość wynosi około 23 km. Dojazd do miejscowości drogą wojewódzką 

nr 656.  



Otoczenie nieruchomości 
 
Nieruchomość graniczy: 

 

• od strony północnej z budynkiem Poczty Polskiej 

• od strony południowej z ul. Kwiatową  

• od strony wschodniej i zachodniej z  istniejącą   zabudową  

  mieszkaniową 

 

 

 
 



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. 87 565 09 55 

 

 

 

 

 

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. 

 


