
Nieruchomość do sprzedania 
 

Jędrychowo nr 47,  lok. użytkowy nr 3 



 

 Przedmiot sprzedaży: 
 

 

 

 

 

 

lokal użytkowy oznaczony Nr 3 o pow. 34,20 m², składający się z 5 

pomieszczeń usytuowanych na parterze budynku mieszkalno - 

usługowego oraz jednego pomieszczenia przynależnego o 

powierzchni 13,60 m² usytuowanego w budynku gospodarczym 

wraz z udziałem 31/100 części nieruchomości wspólnej które to 

budynki posadowione są na nieruchomości  oznaczonej w 

ewidencji gruntów jako działka nr 62/2, obszaru 1010,00 m2 oraz 

części udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu i 

częściach wspólnych budynków położonych w miejscowości 

Jędrychowo nr 47, gm. Kisielice, powiecie iławskim,                               

woj. warmińsko – mazurskim, objętej KW Nr  EL1I/00042925/3 

prowadzoną przez SR w Iławie. 

 

Przewidywana cena wywoławcza: 32 000,00 zł.   

Data przetargu : grudzień 2014 r. 

 

 

 

 
 



 

 

Przedmiot sprzedaży: 
 

Miejscowość  Jędrychowo, gm. Kisielice , woj. warmińsko-mazurskie 

Powiat iławski 

Nr administracyjny 

 

47 

Działka ewidencyjna 62/2 z obrębu 6 -Jędrychowo o łącznym obszarze 1010,00 m kw.  

Księga wieczysta Sąd Rejonowy w Iławie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę 

wieczystą Nr EL1I/00042925/3 



Położenie nieruchomości: 



Położenie nieruchomości: 



 

Grunt 
 
Teren sprzedawanej nieruchomości składa się z: 

 

działki oznaczonej w RG nr ew. 62/2  o powierzchni 0,1010 ha. 
Rodzaj użytku  B-R . Działka zbliżone kształtem do prostokąta, 
granica działek od strony północno – wschodniej z bezpośrednim 
dostępem do drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej.   
Przeznaczenie działki według miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego – „T-9” zabudowa 
mieszkaniowo- usługowa. 



Zespół budynków 

W tabeli zamieszczono zestawienie powierzchni 

obiektów znajdujących się na terenie nieruchomości. 

 

 

 

 

 

 

Obiekt  PU (m kw) 

1 Budynek mieszkalno-usługowy    115,20 

2 Budynek gospodarczy     41,10 

Razem: 156,30 



Dostępność komunikacyjna 

Nieruchomość położona w centrum miejscowości Jędrychowo  

gm. Kisielice, bezpośrednio przy drodze gminnej. Miejscowość 

znajduje się w odległości około 7 km od miejscowości gminnej 

Kisielice i około 15 km od miasta powiatowego Iława. W 

miejscowości dominuje zabudowa mieszkalno – gospodarcza, 

znajduje się również niewielki sklep ogólnospożywczy, 

przystanek PKS . 



Otoczenie nieruchomości 
 
Nieruchomość graniczy: 

 

• od strony północno- wschodniej z drogą gminną o nawierzchni 
asfaltowej  

• od strony  południowo – 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  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. 89 646 32 24 ; kom. 516 178 395 lub  

Administratorem tel. 89 646 31 76; kom. 502-018-483 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


