Stare Jabłonki, ul. Pocztowa
Nieruchomość na sprzedaż – działka nr 24/9

_____________________________________________

PODSTAWOWE INFORMACJE

Miejscowość

Stare Jabłonki

Ulica, nr budynku

Pocztowa (dojazd ul. Sosnową)

Powierzchnia budynków

Nieruchomość zabudowana jest 4 budynkami niemieszkalnymi o powierzchni użytkowej 49,62
m kw. każdy.

Działka ewidencyjna

Działka ewidencyjna o numerze 24/9 z obrębu 34 Stare Jabłonki o powierzchni 1065 m kw.

Księga wieczysta

Księga wieczysta nr EL1O/00011979/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Ostródzie,
V Wydział Ksiąg Wieczystych

Stan prawny gruntu

Użytkowanie wieczyste

PODSTAWOWE INFORMACJE
❑ Nieruchomość zlokalizowana jest w północno – wschodniej części Polski, na terenie województwa warmińsko – mazurskiego, w
miejscowości Stare Jabłonki w gminie Ostróda. Stare Jabłonki to miejscowości o charakterze rekreacyjnym, położona nad jeziorem
Szeląg Mały, w odległości około 7 kilometrów od Ostródy. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa oraz tereny
leśne. Nieruchomość położona jest w odległości około 1 kilometra od jeziora.
❑ Dostępność komunikacyjna jest dobra, dojazd utwardzoną ulicą Sosnową. W miejscowości jest przystanek autobusowy i dworzec PKP.
❑ Na nieruchomości postawione są 4 budynki kampingowe. Nieruchomość od strony północnej, południowej i wschodniej ogrodzona jest
siatką.
❑ W trybie określonym w art. 3051-3041 Kodeksu cywilnego, Poczta Polska S.A., ustanowi nieodpłatnie na rzecz operatora
telekomunikacyjnego, nieograniczone w czasie ograniczone prawo rzeczowego w postaci służebności przesyłu o
powierzchni 56,44 m2 dla infrastruktury teletechnicznej zlokalizowanej na nieruchomości, o której mowa pkt. 3.
❑ Brak jest urządzonego zjazdu na działkę nr 24/9 z ul. Sosnowej.

POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI
❑ Nieruchomość zlokalizowana jest

we wsi Stare Jabłonki, gmina

Ostróda, położona nad jeziorem Szeląg Mały, w odległości około 7
kilometrów od Ostródy. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa
mieszkaniowa oraz tereny leśne. Nieruchomość położona jest w
odległości około 1 kilometra od jeziora.
❑ od strony zachodniej graniczy z ul. Sosnową, od północnej z
zabudową mieszkaniową, od wschodniej z zabudowaną działką nr
24/4, a od południowej z zabudową mieszkaniową.
Położenie miejscowości na mapie Polski. Źródło: www.wikipedia.pl

POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość graniczy:
➢ od południa – zabudowa mieszkaniowa i letniskowa
➢ od wschodu – z działką zabudowaną nr 24/4
➢ od zachodu – z drogą ul. Sosnowa
➢ od północy – zabudowa mieszkaniowa
Źródło: www.gooportal.gov.pl

LOKALIZACJA I DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA

Kliknij i zlokalizuj

Nieruchomość położona w odległości od Ostródy ok. 10 km, do Olsztyna ok.
25 km. Miejscowość położona jest nad jeziorami Szeląg Mały i Szeląg
Wizualizacje zostały wykonane przy wykorzystaniu www.google .com

Wielki, w otoczeniu kompleksów leśnych.

ZABUDOWA
Kształt działki wydłużony regularny, prostokątny, położenie terenu
płaskie.
Powierzchnia

działki

zagospodarowana

zielenią.

Na

terenie

nieruchomości znajdują się 4 domki kampingowe. Nieruchomość
przylega do ul. Sosnowej. Od strony północnej, południowej
i zachodniej działka jest ogrodzona siatką.

Nieruchomość do
sprzedaży

Id.

Nazwa budynku

Powierzchnia użytkowa [m2]

Liczba kondygnacji naziemnych
-podziemnych

Budynek 1

mieszkalny

49,62

1

Budynek 2

mieszkalny

49,62

1

Budynek 3

mieszkalny

49,62

1

Budynek 4

mieszkalny

49,62

1

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

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.

