
NieruchomoNieruchomośćść do sprzedaniado sprzedania

Mańki 8



Przedmiot sprzedaPrzedmiot sprzeda żży:y:

Lokal u żytkowy nr 2 o powierzchni u żytkowej 35,32 m 2, poło żony na 
parterze. Do lokalu przynale ży pomieszczenie w budynku 
gospodarczym o powierzchni 18,59 m 2, które to budynki posadowione 
są na działce gruntu oznaczonej nr ew. 72/1 o powierzc hni u żytkowej 
488 m2, będącej w u żytkowaniu wieczystym, wraz ze zwi ązanym z tym 
lokalem udziałem wynosz ącym 452/1000 cz ęści w nieruchomo ści 
wspólnej, któr ą stanowi prawo u żytkowania wieczystego gruntu 
nieruchomo ści oraz cz ęści budynków i urz ądzeń, które nie słu żą

wył ącznie do u żytku wła ścicieli lokali. Nieruchomo ść poło żona w 
miejscowo ści Mańki nr 8, gminie Olsztynek, powiecie olszty ńskim, 
woj. warmi ńsko-mazurskim. Dla nieruchomo ści urz ądzona jest w 
Sądzie Rejonowym w Olsztynie ksi ęga wieczysta  Nr OL1O/00017277/7.



Przedmiot sprzedaPrzedmiot sprzedażży:y:

oraz działka niezabudowana b ędąca w u żytkowaniu wieczystym 
oznaczonej nr ew. 73/2 o powierzchni 300 m 2, poło żona w 
miejscowo ści Mańki, gminie Olsztynek, powiecie olszty ńskim, woj. 
warmi ńsko-mazurskim. Dla nieruchomo ści urz ądzona jest w S ądzie 
Rejonowym w Olsztynie ksi ęga wieczysta  Nr OL1O/00027810/9.



Przedmiot sprzedaPrzedmiot sprzeda żży:y:

Miejscowość Mańki 8

Powiat olsztyński

Ulica

Działka ewidencyjna 72/1 z obrębu 18 Mańki o obszarze 488 m kw. 

73/2 z obrębu 18 Mańki o obszarze 300 m kw. 

Księga wieczysta OL1O/00017277/7 i OL1O/00027810/9 prowadzone przez Sąd Rejonowy 

w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych



Położenie nieruchomości:



Położenie nieruchomości:



GruntGrunt

Teren sprzedawanej nieruchomo ści składa si ę z:

Prawa użytkowania wieczystego zabudowanej działki gruntu oznaczonej 
nr ew. 72/1 o powierzchni 488 m², oraz działki nr ew. 73/2 o powierzchni 300 
m², obrębu 18-Mańki, 
Budynku o funkcji mieszkalno – użytkowej o powierzchni użytkowej 82,20 m2.
Budynku gospodarczego o powierzchni  37,18 m2.
Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy. 
W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Olsztynek przedmiotowe działki położone są w obszarze 
zainwestowania oznaczonym symbolem MU stanowiącym tereny zabudowy 
mieszkalno – usługowej.



ZespZesp óółł budynkbudynk óóww

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

Obiekt PU (m kw)

1 Budynek mieszkaniowo - użytkowy 82,20

2 Budynek gospodarczy 37,18  

Razem: 119,38



DostDost ęępnopno śćść komunikacyjnakomunikacyjna

Nieruchomość położona jest we wsi Mańki. Jest to mała miejscowość
położona przy lokalnej drodze. Odległość do Olsztyna wynosi ok. 28 km. We 
wsi znajduje się kilkanaście zabudowań mieszkalnych z towarzyszącymi 
budynkami gospodarczymi. Budynek znajduje się przy lokalnej szosie 
przechodzącej przez wieś, w sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych.



Otoczenie nieruchomoOtoczenie nieruchomośścici

Nieruchomość graniczy:

• od strony północnej i południowej z istniejącą zabudową mieszkaniową
• od strony  wschodniej z drogą o nawierzchni asfaltowej
• od strony zachodniej z terenami niezabudowanymi.



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 w Białymstoku ul. Pieniężnego 21 ( mała sala ) ; 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. 502-338-116, www.poczta-polska.pl/nieruchomosci

Nieruchomo ść można ogl ądać po uprzednim uzgodnieniu z:
Koordynatorem tel 89 539 88 64 kom. 502 018 502 lub
Administratorem tel. 89 527 91 95



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.


