
Sątoczno 4
Lokal  użytkowy nr 4 na sprzedaż 

_____________________________________________ 



Miejscowość Sątoczno 

Ulica, nr budynku 4

Powierzchnia lokalu Lokal   użytkowy nr  4 o łącznej powierzchni użytkowej    45,77 m kw. 

Działka ewidencyjna
Działka  ewidencyjna o numerze  10/15  z obrębu  0038  Sątoczno o łącznej powierzchni  1626 

m kw.

Księga wieczysta
Księga wieczysta nr  OL1K/00005477/8  prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kętrzynie V 

Wydział Ksiąg Wieczystych

Stan prawny gruntu Użytkowanie wieczyste

PODSTAWOWE INFORMACJE



PODSTAWOWE INFORMACJE

 Lokal użytkowy nr 4 o powierzchni użytkowej 45,77 m2 usytuowany na parterze w budynku mieszkalnym, posadowiony

na będącej w użytkowaniu wieczystym nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 10/15 o powierzchni 0,1626 ha,

położonej w miejscowości Sątoczno 4, gminie Korsze, powiecie kętrzyńskim, woj. warmińsko – mazurskim, do którego

przynależy usytuowane w tymże budynku pomieszczenie na strychu o powierzchni użytkowej 16,96 m2, oraz

pomieszczenie budynku gospodarczym o powierzchni użytkowej 26,85 m2, wraz ze związanym z tym lokalem udziałem

wynoszącym 8958/25985 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu

nieruchomości oraz części budynków i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

 Nieruchomość położona jest w miejscowości Sątoczno. Jest to

niewielka wieś położona przy lokalnej drodze gminnej.

W miejscowości dominuje zabudowa mieszkalno-gospodarcza.

 Najbliższe sąsiedztwo stanowi wielofunkcyjna zabudowa wsi

(zabudowa mieszkaniowa, zabudowa zagrodowa, usługowa

(sklep spożywczy i ogólno przemysłowy, kościół).

 Brak aktualnego miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego. Teren objęty jest Obszarem Chronionym

NATURA 2000 „Ostoja Warmińska” oraz leży w Obszarze

Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Guber.

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



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

Źródło: www.google.pl/maps

Nieruchomość graniczy:

od strony wschodniej i północnej z działkami

niezabudowanymi

 od strony południowej z drogą asfaltową

 od strony zachodniej z podobną zabudowa jednorodzinną



Nieruchomość położona jest w centralnej części miejscowości Sątoczno, przy

drodze utwardzonej asfaltowej. Dostęp komunikacyjny – drogą publiczną

powiatową. Do Korsz około 7 km. Do Sępopola około 7 km. Do Kętrzyna

około 30 km. Do Bartoszyc około 20 km.

LOKALIZACJA I DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA

Wizualizacje zostały wykonane przy wykorzystaniu oprogramowania Google Earth – "Image

©2016 DigitalGlobe"

Kliknij i zlokalizuj

https://www.google.pl/maps/place/S%C4%85toczno+4%2F1,+11-430+S%C4%85toczno/@54.2317944,21.1001325,735m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x46e24e946bf9de1d:0x91448a27f11ca13f!8m2!3d54.2321178!4d21.0987495


Teren sprzedawanej nieruchomości składa się z:

 budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym.

 w budynku mieszkalnym zlokalizowane są trzy lokale mieszkalne i

jeden lokal użytkowy,

 otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa,

dostępność do nieruchomości ulicą o nawierzchni asfaltowej,

 urządzenia infrastruktury technicznej: wodociąg, kanalizacja,

energia elektryczna.

ZABUDOWA

Budynek  w którym  

zlokalizowany jest lokal  

użytkowy

Rodzaj lokalu Powierzchnia użytkowa lokalu [m2] Liczba pomieszczeń w lokalu Powierzchnia pomieszczeń 

przynależnych [m2]

Liczba pomieszczeń przynależnych

Lokal użytkowy 45,77 5 43,81 2



LOKAL UŻYTKOWY – ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

Pomieszczenie Powierzchnia użytkowa w m2

korytarz 5,24    

pokój użytkowy 14,25    

pokój użytkowy 16,90    

magazyn 3,58    

magazyn 5,80    

suma: 45,77    

Pomieszczenia przynależne Powierzchnia użytkowa w m2

pom. gospodarcze  na strychu 16,96    

pom. w budynku gospopdarczym 26,85    

suma: 43,81    



Kontakt: 

WSP ds. Obrotu Nieruchomościami i Regulacji Stanów Prawnych w Białymstoku 

ul. Kolejowa 26, pokój nr 111

Telefon:  + 48 502 338 116;  85 662 35 51

e-mail: wojciech.zimnoch@poczta-polska.pl

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.

mailto:sebastian.danilczuk@poczta-polska.pl
http://www.nieruchomosci.poczta-polska.pl/

