
Faryny nr 53
Nieruchomość na sprzedaż 

_____________________________________________ 



Miejscowość Faryny

Ulica, nr budynku 53

Powierzchnia budynków
Nieruchomość jest zabudowana budynkiem innym niemieszkalnym o powierzchni użytkowej 

233,60  m kw. 

Działka ewidencyjna Działka ewidencyjna o numerze  104  z obrębu  4  Faryny o łącznej powierzchni  468 m kw.

Księga wieczysta

Księga wieczysta nr OL1S/00035647/7 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Szczytnie V 

Wydział Ksiąg Wieczystych

Stan prawny gruntu Użytkowanie wieczyste

PODSTAWOWE INFORMACJE



PODSTAWOWE INFORMACJE

 Nieruchomość składa się z prawa użytkowania wieczystego zabudowanej działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 104,

obszaru 468 m2, położonej w miejscowości Faryny nr 53, gminie Rozogi, powiat szczycieński, województwo warmińsko-mazurskie

wraz posadowionym na niej, stanowiącym odrębną nieruchomość budynkiem innym niemieszkalnym piętrowym podpiwniczonym w

części z poddaszem użytkowym o powierzchni użytkowej 233,60 m2.

 Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy. Przeznaczenie według Studium uwarunkowań i

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – inne tereny zabudowane.



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

 Nieruchomość położona w centrum miejscowości Faryny gm.

Rozogi, bezpośrednio przy drodze gminnej.

 Miejscowość znajduje się w odległości około 5 km od miejscowości

gminnej Rozogi i około 33 km od miasta powiatowego Szczytno.

Położenie miejscowości na mapie Polski. Źródło: www.wikipedia.pl 



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

W miejscowości dominuje zabudowa mieszkalno – gospodarcza, znajduje się również

niewielki sklep ogólnospożywczy, przystanek PKS .

Źródło: www. google.pl/maps 



Nieruchomość graniczy:

 od strony północnej i południowej z istniejącą zabudową mieszkaniową

 od strony wschodniej z drogą gminną o nawierzchni asfaltowej

 od strony zachodniej z terenami o przeznaczeniu rolnymi (pastwiska, łąki)

LOKALIZACJA I DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA

Wizualizacje zostały wykonane przy wykorzystaniu oprogramowania Google Earth – "Image

©2016 DigitalGlobe"

Kliknij i zlokalizuj

https://www.google.pl/maps/place/Faryny+53,+12-114+Faryny/@53.5308466,21.3862515,916m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x471e01b3ef181df5:0x54d4ec747b449a08!8m2!3d53.5308039!4d21.386003


 Teren sprzedawanej nieruchomości składa się z działki nr 104

o powierzchni 0,0468 ha. Rodzaj użytku Bi. zabudowana budynkiem

piętrowym, podpiwniczonym w części z poddaszem użytkowym.

 Kształt działki zbliżony do prostokąta z bezpośrednim dostępem do

drogi gminnej asfaltowej, płaska, ogrodzona na której posadowiony

jest budynek o funkcji eksploatacyjnej.

ZABUDOWA

Id. Nazwa budynku Powierzchnia użytkowa [m2]
Powierzchnia 

zabudowy [m2]

Liczba kondygnacji naziemnych

-podziemnych

Budynek nr 1 Inny niemieszkalny 233,60 161,00 1.5/0

Budynek nr 1



Kontakt: 

Wydział Zarządzania Nieruchomościami w Białymstoku 

ul. Kolejowa 26, pokój nr 111

Telefon:  + 48 502 338 116;  85 662 35 51

www.nieruchomosci.poczta-polska.pl

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.

http://www.nieruchomosci.poczta-polska.pl/

