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Miejscowość Kamionki

Ulica, nr budynku 19

Powierzchnia budynków
Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 156,07 m 
kw, oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 44,56 m kw. 

PODSTAWOWE INFORMACJE

Działka ewidencyjna Działka ewidencyjna o numerze  61  z obrębu 7 Kamionki o powierzchni  3016 m kw.

Księga wieczysta
Księga wieczysta nr OL1G/00012308/1 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Giżycku VI 
Wydział Ksiąg Wieczystych

Stan prawny gruntu Własność



PODSTAWOWE INFORMACJE

� Lokal użytkowy nr 2 o powierzchni użytkowej 47,15 m2, składający się z 4 pomieszczeń usytuowanych na parterze w

budynku mieszkalnym, posadowionym na będącej własnością Poczty Polskiej S.A. nieruchomości, stanowiącej działkę

oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 61 o powierzchni 0,3016 ha, położonej w miejscowości Kamionki 19, w gminie

Giżycko, w powiecie giżyckim, w województwie warmińsko-mazurskim objętej księgą wieczystą Nr OL1G/00012308/1

prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Giżycku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, do którego przynależy 1 pomieszczenie na

parterze o powierzchni użytkowej 11,84 m2, 2 pomieszczenia na poddaszu o łącznej powierzchni użytkowej 20,17 m2, 1

pomieszczenie w piwnicy o powierzchni użytkowej 8,74 m2, w budynku mieszkalnym oraz 3 pomieszczenia w pozostałym

budynku niemieszkalnym o łącznej powierzchni użytkowej 44,56 m2 wraz z udziałem 13246/18512 części w nieruchomościbudynku niemieszkalnym o łącznej powierzchni użytkowej 44,56 m wraz z udziałem 13246/18512 części w nieruchomości

wspólnej, którą stanowi prawo własności opisanej nieruchomości oraz części budynków i urządzeń, które nie służą

wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

� Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy.

� Budynki nie posiadają świadectw charakterystyki energetycznej.



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

� Nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona nr działki 61

znajduje się w miejscowości Kamionki 19, w gminie Giżycko, w

powiecie giżyckim.

� Odległość do Giżycka - siedziby gminy i powiatu - wynosi ok.

12 km. Do Kętrzyna i Mikołajek po ok. 30 km i do Mrągowa –

ok. 45 km.

� Kamionki to mała miejscowość wiejska, którą w 1970 roku

zamieszkiwało ok. 300 mieszkańców. Obecnie mniej.

� Nieruchomość znajduje się w peryferyjnej, spokojnej rolniczej

strefie zabudowy wsi, przy lokalnej drodze asfaltowej.

� Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowią obiekty

zagrodowe i pola oraz sklep spożywczo-przemysłowy.

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



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość graniczy:

� od strony zachodniej z polami uprawnymi, północnej i południowej z
zabudowąmieszkaniową,

�od strony wschodniej z utwardzoną drogą (asfalt).
Źródło: www. geoportal.pl



LOKALIZACJA I DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA

Miejscowość położona jest na obszarze pomiędzy znanymi

jeziorami Dobskim, Kisajno i Dejguny. Przez wieś przebiegają

drogi utwardzone prowadzące w kierunku w/w jezior i innych

miejscowości gminy. Nieruchomość znajduje się przy lokalnej

drodze asfaltowej, u jej wylotu w kierunku jeziora Dobskiego i

miejscowości Doba.Wizualizacje zostały wykonane przy wykorzystaniu oprogramowania Google



� Teren sprzedawanej nieruchomości składa się z działki

nr 61 o powierzchni 0,3016 ha. Rodzaj użytków B, RIIIb,

RIVa.

�Nieruchomość zabudowana budynkiem (częściowo

podpiwniczonym) z użytkowym parterem i częściowo

użytkowym poddaszem oraz budynkiem gospodarczym.

� Kształt działki – wydłużony prostokąt z bezpośrednim

dostępem do lokalnej drogi asfaltowej, częściowo

ZABUDOWA

dostępem do lokalnej drogi asfaltowej, częściowo

ogrodzona. Budynek 
mieszkalny

Budynek 
gospodarczy

Id. Nazwa budynku Powierzchnia użytkowa [m2]
Powierzchnia 

zabudowy [m2]
Liczba kondygnacji naziemnych

-podziemnych

Budynek Mieszkalny 156,07 121,00 2/0

Budynek Niemieszkalny (gospodarczy) 44,56 62,00 1/0



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.


