
Nieruchomość do sprzedania 
 

Lipowiec 58 



 

   Przedmiot sprzedaży: 
 

lokal użytkowy nr 1 o powierzchni użytkowej 47,63 m2, położony na 

parterze i poddaszu budynku. Do lokalu przynależą dwa 

pomieszczenia w budynku gospodarczym o powierzchni 56,42 m2 i 

19,21 m2. Nieruchomość  położona jest w miejscowości                      

Lipowiec nr 58,  gminie Szczytno, powiecie szczycieńskim, 

województwo warmińsko-mazurskie. Powierzchnia działki  gruntu na 

której posadowiony jest budynek wynosi 0,1810 ha. , przynależny do 

lokalu udział wynosi 12233/20034 części w nieruchomości wspólnej.  



Przedmiot sprzedaży: 
 

prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, oznaczonej w 

ewidencji gruntów jako działka numer 67/2 obszaru 1810 m2 oraz 

budynków i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku 

właściciela lokali, objętej księgą wieczystą Nr OL1S/00006006/0 

prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Szczytnie V Wydział Ksiąg 

Wieczystych. 

 

 



 

 

Przedmiot sprzedaży: 
 

Miejscowość  Lipowiec  , gm. Szczytno 

Powiat szczycieński 

Ulica 58 

Działka ewidencyjna 67/2 z obrębu  9 Lipowiec o obszarze 1810 m kw.  

Księga wieczysta OL1S/00006006/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Szczytnie V 

Wydział Ksiąg Wieczystych. 

 



Położenie nieruchomości: 



Położenie nieruchomości: 



 

Grunt 
 
Teren sprzedawanej nieruchomości składa się z: 

prawa użytkowania wieczystego zabudowanej działki gruntu oznaczonej          
nr ew. 67/2 obrębu 9-Lipowiec, o powierzchni 1810 m². Teren ogrodzony, 
płaski.  

 

Przedmiotowa działka gruntowa znajduje się na terenie, dla którego nie 
opracowano aktualnego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy nieruchomość znajduje się na 
istniejącym obszarze rozwoju zabudowy miejscowości Lipowiec.  



Zespół budynków 

W tabeli zamieszczono zestawienie powierzchni 

obiektów znajdujących się na terenie nieruchomości. 

 

 

 

 

 

 

Obiekt  PU (m kw) 

1 Budynek mieszkalny       110,31 

2 Budynek gospodarczy    90,03 

Razem: 200,34 



Dostępność komunikacyjna 

Nieruchomość położona jest we wsi Lipowiec nr 58. Jest to średniej 

wielkości wieś położona przy drodze powiatowej pomiędzy Szczytnem 

a Myszyńcem. Odległość do gminy Szczytno wynosi ok. 15 km. We wsi 

znajduje się kościół, sklep ogólnospożywczy, przychodnia zdrowia 

oraz przystanek komunikacji publicznej. Budynek znajduje się przy 

lokalnej szosie przechodzącej przez wieś, w sąsiedztwie zabudowań 

mieszkalnych. 

  
 

 

 



Otoczenie nieruchomości 
 
Nieruchomość graniczy: 

 

•  od strony zachodniej i północnej z drogą asfaltową,  

 

•  od strony południowej i wschodniej z nieruchomościami 

   na których znajdują się budynki mieszkalne jednorodzinne wraz z  

   obiektami gospodarczymi. 

 

 

 

 



Dane kontaktowe 
POCZTA POLSKA S.A.  

z siedzibą w Warszawie 00-940 Warszawa ul. Stawki 2 

 

Prowadzący przetarg:  

Poczta Polska S.A.  

Pion Infrastruktury, 10-940 Olsztyn, ul. Pieniężnego 21 

 

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. 89 539 88 64 lub 

Administratorem tel. 89 527 91 95 , kom. 725 233 478 

 

 

 

 

 

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. 

 


