
Mikołajki Mikołajki 
Nieruchomość na sprzedaż  dz.197/2 Nieruchomość na sprzedaż  dz.197/2 



Miejscowość Mikołajki

Ulica, nr budynku 3 Maja

Powierzchnia budynków ----------------------

PODSTAWOWE INFORMACJE

Działka ewidencyjna
Działka ewidencyjna niezabudowana o numerze 197/2  z obrębu 0001 miasto Mikołajki o  
powierzchni  0,0083 ha. Użytek Bp.

Księga wieczysta
Księga wieczysta  Nr OL1M/00025342/1 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Mrągowie IV 
Wydział Ksiąg Wieczystych.

Stan prawny gruntu Użytkowanie wieczyste



PODSTAWOWE INFORMACJE

� Nieruchomość składa się z prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako

działka nr 197/2 obszaru 0,0083 ha, położonej w miejscowości Mikołajki, gmina Mikołajki, powiat mrągowski, województwo

warmińsko-mazurskie, objętej księgą wieczystą Nr OL1M/00025342/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg

Wieczystych .

� Działka oznaczona nr 197/2 użytek Bp nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze SUIKZPG

przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie zabudowy mieszkaniowej i usługowej o wysokiej intensywności.

�Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej,

�Działka nr 197/2 znajduje się na układzie urbanistycznym wpisanym do rejestru zabytków oraz na terenie stanowiska�Działka nr 197/2 znajduje się na układzie urbanistycznym wpisanym do rejestru zabytków oraz na terenie stanowiska

archeologicznego nr AZP 23-71/5 włączone do wojewódzkiej ewidencji zabytków.



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

� Nieruchomość położona w miejscowości Mikołajki gm. Mikołajki.

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



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość graniczy:

� od strony północnej i południowej z zabudową jednorodzinna

mieszkaniową

� od strony wschodniej z zabudową jednorodzinną mieszkaniową

� od strony zachodniej z promenadą i lini ą brzegową jeziora



LOKALIZACJA I DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA

Mikołajki - miasto w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie
mrągowskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Mikołajki. Położone w
Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, nad jeziorami: Tałty i Jeziorem
Mikołajskim. 30 czerwca 2012 miasto miało 3944 mieszkańców

Wizualizacje zostały wykonane opracowanie wykonano na podstawie serwisu
polska.e-mapa.net.



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 Telefon:  + 48 502502--338338--116;  116;  85 662 35 5185 662 35 51
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.


