
Nieruchomość do sprzedania 
 

Przerośl ul. Rynek 27 



 

 Przedmiot sprzedaży: 
 

 

 

 

 

prawo użytkowania wieczystego zabudowanej działki gruntu 

oznaczonej nr ew. 336 z obrębu 14 Przerośl, o powierzchni             

683,00 m², położonej w miejscowości Przerośl, gm. Przerośl, powiat 

suwalski, woj. podlaskie, oraz prawo własności usytuowanego na 

niej budynku usługowo - mieszkalnego o powierzchni użytkowej   

90,00 m2 parterowego, częściowo podpiwniczonego z poddaszem 

nieużytkowym i budynku gospodarczego o powierzchni użytkowej 

30,86 m2,  stanowiące przedmiot odrębnej własności. Dla 

nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Suwałkach 

VI Wydział Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta nr 

SU1S/00007057/6   

 

Cena wywoławcza:   114 000,00 zł. 

Przewidywana data przetargu : październik 2014 r. 
 



 

 

Przedmiot sprzedaży: 
 

Miejscowość  Przerośl, gm. Przerośl , woj. podlaskie 

Powiat suwalski 

Nr administracyjny 

 

Ul. Rynek 27 

Działka ewidencyjna 336 z obrębu 14 Przerośl o obszarze 683,00 m kw.  

Księga wieczysta Sąd Rejonowy w Suwałkach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi 

księgę wieczystą Nr SU1S/00007057/6 



Położenie nieruchomości: 



Położenie nieruchomości: 



 

Grunt 
 
Teren sprzedawanej nieruchomości składa się z: 

 

działki nr 336  o powierzchni 0,0683 ha. Rodzaj użytku Bi. Kształt 
działki regularny, zbliżony do prostokąta z bezpośrednim dostępem 
do drogi publicznej asfaltowej, płaska , ogrodzona na której 
posadowione są budynki o funkcji usługowo - mieszkalnej i 
gospodarczej. Działka nie jest objęta miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego gminy. Według obowiązującego 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Przerośl nieruchomość znajduje się w strefie 
A1- strefa rozwoju miejscowości gminnej Przerośl - tereny 
predysponowane do lokalizacji inwestycji w zakresie administracji 
lokalnej, biznesu, informacji, oświaty i kultury, usług dla 
mieszkańców, usług dla rolnictwa, turystyki (hotel) oraz 
mieszkalnictwa. 



Zespół budynków 

W tabeli zamieszczono zestawienie powierzchni 

obiektów znajdujących się na terenie nieruchomości. 

 

 

 

 

 

 

Obiekt  PU (m kw) 

1 Budynek eksploatacyjny    90,00 

2 Budynek gospodarczy    30,86 

Razem: 120,86 



Dostępność komunikacyjna 

Nieruchomość położona jest w centrum miejscowości Przerośl, 

przy rynku. Najbliższe sąsiedztwo stanowi zabudowa usługowa, 

mieszkaniowo-usługowa i mieszkaniowa. W bliskim sąsiedztwie 

sklepy, urzędy, kościół. Położona jest przy skrzyżowaniu            ul. 

Rynek i ul. Dwornej , w odległości  ok. 25 km na północny zachód 

od Suwałk, ok. 10 km na północny zachód od drogi wojewódzkiej  

652 łączącej Suwałki i Kowale Oleckie. Dojazd do miejscowości 

autobusem PKS. 



Otoczenie nieruchomości 
 
Nieruchomość graniczy: 

 

• od strony północno - wschodniej z ulicą Rynek 

 

• od strony  południowo - wschodniej z ulicą Dworną  

 

• od strony  zachodniej  z istniejącą zabudową mieszkaniową  

  jednorodzinną  

 

 

 

 

 

 

 
 



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:  502 545 075 

 

 

 

 

 

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. 

 


