
Informacje podstawowe:

Adres: Puchałowo 13-113

Gmina Janowo

Powiat Nidzicki

Cena: 79000.00 zł

Tryb 
sprzedaży: przetarg ustny nieograniczony

Kontakt:

Agnieszka Szczekało
+48 691 500 684
Agnieszka.Szczekalo@pkp.pl
10-302 Olsztyn, ul. Zientary-Malewskiej 24B

Informacje dodatkowe:

Powierzchnia gruntu: 3451.00 m2

Powierzchnia budynków/lokali: 208.78 m2

Opis nieruchomości

Nieruchomość usytuowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 604 Nidzica â�� Wielbark oraz czynnej linii kolejowej 
(przewozy nie są realizowane), w oddaleniu od zabudowań wsi, pośród kompleksów leśnych, niedaleko obszaru chronionego krajobrazu â�� 
Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej, w odl. ok. 7 km na południowy-wschód od czystego i zasobnego w ryby jez. Zawadzkiego. W najbliższym 
otoczeniu nieruchomości znajduje się jeden budynek mieszkalny oraz tereny niezabudowane. Atutem tej lokalizacji jest położenie wśród 
terenów leśnych, wyjątkowa cisza i spokój, czyste środowisko, cenne tereny przyrodnicze. Budynek byłego dworca ma dwie kondygnacje, jest 



częściowo podpiwniczony, posiada konstrukcję murowaną (czerwona cegła), a dach kryty ma dachówką. Został wybudowany na początku XX 
w., w niemieckim stylu, posiada ciekawą architekturę. Jego ponowne wykorzystywanie wymaga prac remontowych, w tym modernizacji 
instalacji. Do budynku dworca przylega parterowy budynek magazynowy w podobnym stylu architektonicznym. Kupujący nabędzie prawo 
użytkowania wieczystego gruntu â�� działki nr 102/5 o pow. 3171 m2 wraz z prawem własności zabudowy oraz prawo użytkowania wieczystego 
gruntu â�� działki nr 102/4 o pow. 280 m2 stanowiącego drogę wjazdową.

Informacje planistyczne

brak obowiązującego MPZP; studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Janowo

Przeznaczenie

Rozwój rolnictwa ekologicznego, gospodarki leśnej i dolesień, agroturystyki

Opis szczegółowy (status prawny)

dz. 102/5, dz. 102/4, obręb 7 Puchałowo, KW Nr OL1N/00019140/1

Informacje o służebnościach

Nabywca ustanowi na działce nr 102/4 bezpłatną służebność gruntową polegającą na prawie przejścia i przejazdu oraz prawie dostępu i 
korzystania z ręcznej pompy wodnej ze studnią znajdującej się na ww. działce dla działek nr 102/3 i nr 102/6 na rzecz PKP S.A. i ich następców 
prawnych

Data dodania

2013-11-21 11:04:41

Galeria

Pobierz zdjęcie 


