
Nieruchomość do sprzedania 
 

Łapy ul. Sikorskiego 46 



 

 Przedmiot sprzedaży: 
 

 

 

 

 

 

lokal użytkowy oznaczony nr 4 o powierzchni użytkowej 31,98 m2 

usytuowany na parterze w budynku mieszkalno–użytkowym piętrowym , 

podpiwniczonym, posadowionym na będącej w użytkowaniu wieczystym 

nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 1368/1 obszaru 548 m2 

położonej w miejscowości Łapy przy ul. Sikorskiego 46, gminie Łapy, pow. 

białostocki woj. podlaskie, do którego przynależy piwnica  o powierzchni 

użytkowej 4,74 m2, wraz ze związanym z tym lokalem udziałem wynoszącym 

199/1000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo 

użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości oraz części budynków i 

urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Dla 

nieruchomości urządzona jest w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX 

Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta KW Nr BI1B/00005602/3. 

 

Przewidywana cena sprzedaży:   22 000,00 zł. 

Przewidywany termin licytacji: sierpień 2014 r.  
 



Przedmiot sprzedaży 

 lokal mieszkalny oznaczony nr 1 o powierzchni użytkowej 44,50 m2 

usytuowany na piętrze w budynku mieszkalno–użytkowym, piętrowym , 

podpiwniczonym posadowionym na będącej w użytkowaniu wieczystym 

nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 1368/1 obszaru 548 m2 położonej 

w miejscowości Łapy przy ul. Sikorskiego 46, gminie Łapy, pow. białostocki 

woj. podlaskie, wraz ze związanym z tym lokalem udziałem wynoszącym 

241/1000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania 

wieczystego gruntu nieruchomości oraz części budynków i urządzeń, które nie 

służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Dla nieruchomości urządzona jest 

w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych księga 

wieczysta KW Nr BI1B/00005602/3. 

 

 Przewidywana cena sprzedaży :   79 000,00 zł. 

 Przewidywany termin licytacji: sierpień 2014 r.  



 

 

Przedmiot sprzedaży: 
 

Miejscowość  Łapy, gm. Łapy , woj. podlaskie 

Powiat białostocki 

Ulica 

 

Sikorskiego 46 

Działka ewidencyjna 1368/1 z obrębu 1 Łapy o łącznym obszarze 548 m kw.  

Księga wieczysta KW Nr BI1B/00005602/3 Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział 

Ksiąg Wieczystych  

. 

 



Położenie nieruchomości: 



Położenie nieruchomości: 



 

Grunt 
 
Teren sprzedawanej nieruchomości składa się z: 

 

działki oznaczonej nr ew. 1368/1 o powierzchni 0,0548 ha. Rodzaj 
użytku Bi. Działka nieregularna zbliżona kształtem do prostokąta, 
granica działki od strony wschodniej  z bezpośrednim dostępem do 
drogi gminnej utwardzonej  (ul. Krzywa) , posesja ogrodzona. Na 
gruncie posadowiony jest jeden budynek wybudowany w 1963 r. o 
funkcji mieszkalno-użytkowej w którym znajduje się  trzy lokale 
mieszkalne i jeden użytkowy . Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego części miasta i gminy Łapy, 
przedmiotowa działka leży na terenach pod zabudowę 
mieszkaniową mieszaną, z podstawowym przeznaczeniem pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i jednorodzinną oraz 
obiekty usługowe publiczne, komercyjne i zakłady drobnej 
wytwórczości, które nie zakłócą funkcji mieszkaniowych obszaru.  



Zespół budynków 

W tabeli zamieszczono zestawienie powierzchni 

obiektów znajdujących się na terenie nieruchomości. 

 

 

 

 

 

 

Obiekt  PU (m kw) 

1 Budynek mieszkalno-użytkowy    184,60 

Razem: 184,60 



Dostępność komunikacyjna 

Nieruchomość położona jest w miejscowości Łapy przy ul. 

Sikorskiego 46. Jest to miasto znajdujące się w powiecie 

białostockim, w odległości ok. 22 km od Białegostoku. Ulica 

Sikorskiego stanowi główną arterię miasta, będącą fragmentem 

drogi wojewódzkiej. Budynek mieszkalno-użytkowy znajduje się 

w strefie śródmiejskiej w pobliżu dworca PKP ( linia Białystok-

Warszawa) i dworca  PKS. W okolicy sklepy , zabudowa 

mieszkaniowa jedno i wielorodzinna . 



Otoczenie nieruchomości 
 
Nieruchomość graniczy: 

 

• od strony wschodniej z ulica Krzywą 

• od strony południowej z  budynkiem Poczty Polskiej 

• od strony zachodniej i północnej z zabudowa 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. 85 745 -23-01; kom. 502-018-787 lub  

Administratorem tel. 85 662-35-52; kom. 502 018 809 

 

 

 

 

 

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. 

 


