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Miejscowość Suchowola

Ulica, nr budynku

Powierzchnia budynków Działka niezabudowana

PODSTAWOWE INFORMACJE

Działka ewidencyjna Działka ewidencyjna o numerze 161/3 z obrębu 0044 Suchowola o powierzchni 379 m kw.

Księga wieczysta

Księga wieczysta nr BI1S/00001356/1, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Sokółce, IV 

Wydział Ksiąg Wieczystych

Stan prawny gruntu Użytkowanie wieczyste



PODSTAWOWE INFORMACJE

� Prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 161/3, o

powierzchni 0,0379 ha, położonej w miejscowości Suchowola Plac Kościuszki, gmina Suchowola, powiat sokólski,

województwo podlaskie, objętą księgą wieczystą KW Nr BI1S/00001356/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Sokółce IV

Wydział Ksiąg Wieczystych.

� Obszar, na którym zlokalizowana jest nieruchomość nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Działka nr 161/3 nie jest położona w obszarze zdegradowanym i rewitalizacji. Na w/w działkę została wydana decyzja o

warunkach zabudowy znak: BUD.6730.21.2015 z dnia 30.06.2015r oraz decyzja zmieniająca BUD. 6730.21.2015 z dnia

03.09.2015r. (budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z infrastrukturą techniczną i komunalną, z możliwością

wykorzystania terenu z przeznaczeniem na handel obwoźny).wykorzystania terenu z przeznaczeniem na handel obwoźny).

� Działka nie jest objęta decyzją lokalizacji celu publicznego. Działka nie jest wpisana do rejestru gminnej ewidencji zabytków.

Działka nr 161/3 nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu.

� Zgodnie z pismem Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce istnieje możliwość wykonania zjazdu z drogi publicznej tj. drogi

powiatowej nr 1337B do działki nr ewid. 161/3 w Suchowoli. Przedmiotowa działka posiada dostęp do drogi publicznej –

drogi powiatowej nr 1337B.



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

� Nieruchomość znajduje się w centralnej części miejscowości, w

pobliżu drogi nr 8. Dojazd zapewnia droga o nawierzchni

asfaltowej. W bliskim sąsiedztwie, znajdują się budynki o

funkcji komercyjnej, użyteczności publicznej – urząd miasta,

komisariat policji, ośrodek zdrowia, szkoła a także zabudowa

mieszkaniowa jednorodzinna.

� Działka ew. nr 161/3, o powierzchni 379 m2 ma regularny,

wydłużony kształt zbliżony do prostokąta. Działka posiadawydłużony kształt zbliżony do prostokąta. Działka posiada

bezpośredni dojazd ulicą Plac Tadeusza Kościuszki o

nawierzchni asfaltowej, oświetlonej, z chodnikiem po obu

stronach.

� Nieruchomość uzbrojona w sieć energetyczną, gazową,

wodociągową, kanalizacyjną i telekomunikacyjną. Położenie miejscowości na mapie Polski. Źródło: www.wikipedia.pl 



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość graniczy:

� od wschodu, zachodu i południa z zabudową
jednorodzinną i usługową

� od północy z drogą asfaltową
Źródło: www. geoportal.pl



LOKALIZACJA I DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA

Kliknij i zlokalizuj

Wizualizacje zostały wykonane przy wykorzystaniu oprogramowania Google

Nieruchomość położona jest przy lokalnej drodze

asfaltowej, w centrum nieruchomości.



� Działka nr 161/3 jest niezabudowana

ZABUDOWA

Działka nr 161/3



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.


