
NieruchomoNieruchomośćść do sprzedaniado sprzedania

Słonecznik nr 44



Przedmiot sprzedaPrzedmiot sprzeda żży:y:

Prawo wieczystego u żytkowania nieruchomo ści oznaczonej w ewidencji 
gruntów jako działka o numerze 179 obszaru 500 m 2, poło żona 
w miejscowo ści Słonecznik nr 44, gminie Mor ąg, powiecie ostródzkim, woj. 
warmi ńsko-mazurskim, wraz posadowionymi na niej, stanowi ącymi 
odrębną nieruchomo ść budynkami: mieszkalno – usługowym 
o powierzchni u żytkowej 94,21 m2, gospodarczym o powierzchni 
użytkowej 30,27 m2 obj ętej ksi ęgą wieczyst ą Kw Nr EL2O/00006635/2 przez 
Sąd Rejonowy w Ostródzie VI Wydział Ksi ąg Wieczystych.



Przedmiot sprzedaPrzedmiot sprzeda żży:y:

Miejscowość Słonecznik, woj. Warmińsko-Mazurskie

Powiat ostródzki

Ulica Słonecznik nr 44

Działka ewidencyjna 179 z obrębu 23 o obszarze 500 m kw. 

Księga wieczysta Sąd Rejonowy w Ostródzie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi 

księgę wieczystą Kw. Nr EL2O/00006635/2



Poło żenie nieruchomo ści:



Poło żenie nieruchomo ści:



GruntGrunt

Teren sprzedawanej nieruchomo ści składa si ę z:

Działka nr 179, zajmuje  powierzchni ę 0,0500 ha. Rodzaj u żytku Bi. Działka 
ma kształt płaski, regularny, zbli żony do prostok ąta. Od frontu i tyłu jest 
ogrodzona płotem z siatki metalowej w ramach stalow ych, usytuowane 
na niej wszystkie budynki, na działce brak wysokiej  zieleni oraz 
roślinno ści ozdobnej. Działka zabudowana jest budynkiem o fu nkcji 
usługowo – mieszkalnej i budynkiem o funkcji gospoda rczej.
Przedmiotowa działka gruntowa znajduje si ę na terenie, dla którego nie 
opracowano aktualnego miejscowego planu zagospodaro wania 
przestrzennego. W Studium uwarunkowa ń i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego działka znajduje si ę w części w strefie 
zainwestowania –wielofunkcyjna oznaczona symbolem M UW , oraz w 
strefie rozwoju komunikacji – droga układu podstawow ego-droga 
powiatowa.



ZespZesp óółł budynkbudynk óóww

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

Obiekt PU (m kw)

1 Budynek usługowo-mieszkalny 94,21

2 Budynek gospodarczy 30,27

Razem: 124,48



DostDost ęępnopno śćść komunikacyjnakomunikacyjna

Nieruchomo ść poło żona jest w centrum wsi Słonecznik przy głównej 
drodze. S ąsiedztwo nieruchomo ści stanowi zabudowa zagrodowa 
mieszkaniowa wolnostoj ąca, typowa dla wsi Słonecznik. Odległo ść do 
Morągu wynosi około 13 km. Ze wzgl ędu na charakter s ąsiedztwa oraz 
blisko ść tras komunikacyjnych, jest to dobra lokalizacja dla  
działalno ści o charakterze  mieszkaniowym. 



Otoczenie nieruchomoOtoczenie nieruchomośścici

Nieruchomo ść graniczy:

• od strony południowej z istniej ącą zabudow ą mieszkaniow ą
jednorodzinn ą,

• od strony północnej z drog ą powiatow ą (asfalt)  

• od strony zachodniej i wschodniej z terenami przezn aczonymi pod
zabudow ę mieszkaniow ą jednorodzinn ą



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 ul. Pieniężnego 21; 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. 89 646-32-24; kom. 516-178-395 lub 
Administratorem tel. 89 535-99-84; kom. 502-018-474



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.


