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Miejscowość Drygały

Ulica, nr budynku Grunwaldzka 2

Powierzchnia budynków
Nieruchomość jest zabudowana budynkiem biurowym, w którym znajdują się: lokal użytkowy 
nr 1 o pow. 108,31 m2 wraz z pom. przynależnymi o pow. 112,91 m2 i lokal mieszkalny nr 2 o 
pow. 104,79 m2 wraz z pom. przynależnymi o powierzchni użytkowej 17,33 m2. 

PODSTAWOWE INFORMACJE

Działka ewidencyjna Działka ewidencyjna o numerze 191/2 z obrębu 0006 Drygały o powierzchni 1641 m2.

Księga wieczysta
Księga wieczysta nr OL1P/00010556/9, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Piszu, IV Wydział 
Ksiąg Wieczystych

Stan prawny gruntu Użytkowanie wieczyste



PODSTAWOWE INFORMACJE

� Lokal użytkowy oznaczony Nr 1 o powierzchni użytkowej 108,31 m2 składający się z 9 pomieszczeń usytuowanych na

parterze budynku biurowego do którego przynależy pomieszczenie 004, 007 w podpiwniczeniu o łącznej powierzchni

użytkowej 19,84 m2, oraz budynek gospodarczy o pow. użytkowej 93,07 m2 posadowionym na będącej w użytkowaniu

wieczystym nieruchomości, stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 191/2 o pow. 0,1641 ha ,

położonej w miejscowości Drygały ul. Grunwaldzka 2 , Gmina Biała Piska, powiecie piskim, woj. warmińsko – mazurskim,

wraz ze związanym z tym lokalem udziałem wynoszącym 22122/40641 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi

prawo użytkowania wieczystego działki gruntu oraz części budynków i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku

właścicieli lokali.

� Lokal mieszkalny oznaczony Nr 2 o powierzchni użytkowej 104,79 m2 składający się z 9 pomieszczeń usytuowanych na I� Lokal mieszkalny oznaczony Nr 2 o powierzchni użytkowej 104,79 m2 składający się z 9 pomieszczeń usytuowanych na I

piętrze kondygnacji budynku biurowego do którego przynależy pomieszczenie 003, 005 w podpiwniczeniu o łącznej

powierzchni użytkowej 17,33 m2, posadowionym na będącej w użytkowaniu wieczystym nieruchomości, stanowiącej

działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 191/2 o pow. 0,1641 ha, położonej w miejscowości Drygały ul.

Grunwaldzka 2, Gmina Biała Piska , powiecie piskim, woj. warmińsko – mazurskim, wraz ze związanym z tym lokalem

udziałem wynoszącym 12212/40641 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego

działki gruntu oraz części budynków i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.



PODSTAWOWE INFORMACJE

� Działka nr 191/2 nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy. Zgodnie z SUIKZPG

działka jest położona na terenie oznaczonym symbolem U1 - tereny zabudowy usługowej.

� Poczta Polska S.A. ustanowi na rzecz operatora telekomunikacyjnego ograniczone prawo rzeczowe w postaci służebności

przesyłu o powierzchni 74,57 m2 dla infrastruktury teletechnicznej znajdującej się w i na gruncie działki, oraz ograniczone

prawo rzeczowe w postaci użytkowania jednego pomieszczenia o powierzchni 13,35 m2 położonego w budynku biurowym.



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

� Nieruchomość położona jest w środkowej części wsi Drygały w

gminie Biała Piska. Jest to średniej wielkości wieś położona

przy drodze wojewódzkiej pomiędzy Białą Piską i Ełkiem.

Miejscowość zamieszkała jest przez ok. 1,4 tys. osób.

� W miejscowości znajduje się zabudowa mieszkalno -

gospodarcza, szkoła, niewielki sklep, punkt apteczny, kościół,

zakład drzewny i przystanek kolejowy.

W otoczeniu wsi dominują tereny rolne, za którymi ciągną się� W otoczeniu wsi dominują tereny rolne, za którymi ciągną się

kompleksy leśne. W sąsiedztwie nieruchomości znajduje się

zabudowa mieszkalna, a w kierunku wschodnim tereny rolne.

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



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość graniczy:
� od strony północnej i południowej – z zabudową

jednorodzinną mieszkaniową.
� od strony zachodniej - z lokalną drogą
� od strony wschodniej – z działką niezabudowaną.

Źródło: www. geoportal.pl



LOKALIZACJA I DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA

Wizualizacje zostały wykonane przy wykorzystaniu oprogramowania Google

Kliknij i zlokalizuj

Odległość do Białej Piskiej wynosi 8 km, do Pisza i Ełku po 24

km. Dojazd do nieruchomości prowadzi bezpośrednio z ul.

Grunwaldzkiej o nawierzchni asfaltowej.



� Budynek biurowy o łącznej powierzchni 322,70 m2,

� Budynek gospodarczy o powierzchni 93,07 m2.

ZABUDOWA

Budynek  biurowy

Budynek 
gospodarczy

Id. Nazwa budynku
Łączna powierzchnia
użytkowa lokali [m2]

Powierzchnia 
zabudowy [m2]

Liczba kondygnacji naziemnych
-podziemnych

Budynek  biurowy biurowy 313,34 145,00 3/1

Budynek niemieszkalny gospodarczy 93,07 87,00 1/0

gospodarczy



Kontakt: Kontakt: 

Wydział Zarządzania Nieruchomościami w Białymstoku Wydział Zarządzania Nieruchomościami w Białymstoku 
ul. Kolejowa 26, pokój nr 111ul. Kolejowa 26, pokój nr 111
Telefon:  + 48 502 338 116;  85 662 35 51Telefon:  + 48 502 338 116;  85 662 35 51
ee--mail: mail: wojciech.zimnoch@pocztawojciech.zimnoch@poczta--polska.plpolska.pl
www.nieruchomosci.pocztawww.nieruchomosci.poczta--polska.plpolska.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.


