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Olsztyn
Działka niezabudowana o pow .
0,1266 ha przy ul. Zientary-
-Malewskiej. Kształt regularny, 
teren płaski. W sąsiedztwie znaj-
dują się budynki mieszkalne oraz
przedsiębiorstwa – warsztat 
samochodowy, biuro rachunkowe,
stacja paliw. Dojazd do nierucho-
mości dobry – 5 minut od cen-
trum.
Cena: 480 tys. zł

Olsztyn
Działka niezabudowana o pow .
0,5103 ha przy ul. Morwowej 
(Zielona Górka). Nieruchomość
o regularnym kształcie. Wg
SUIKZP, strefa mieszkaniowa, 
obszar mieszkalnictwa o śred-
niej intensywności z przewagą
zabudowy wielorodzinnej.

Orzysz
Budynek byłego dworca o pow .
929 m2 wraz z innymi zabudowa-
niami (3 budynki o łącznej pow .
548 m2) przy ul. K olejowej 8
z działką gruntu o pow. 0,2755 ha.
Nieruchomość położona między
dwoma drogami krajowymi (nr 16
i 63), w odległości ok. 1 km 
znajduje się jezioro Sajno.

Ruciane-Nida
Działka niezabudowana o pow .
0,3558 ha przy ul. Dworcowej.
Nieruchomość o regularnym
kształcie, wg MPZP teren prze-
znaczony do zagospodarowania
obiektami usługowymi oraz do
urządzenia parkingów na samo-
chody osobowe i ciężarowe.
Cena: ok. 300 tys. zł

Lidzbark Warmiński
Działki niezabudowane o łącznej
pow. 0,4348 ha przy ul. Szwole-
żerów, ok. 0,8 km od centrum
miasta. W najbliższym sąsiedztwie
zabudowa produkcyjno-usługowa
oraz wieża ciśnień. Wg MPZP , 
dopuszczona jest funkcja o cha-
rakterze przemysłowo-usługo-
wym.
Cena: ok. 120 tys. zł

Lidzbark Welski
Budynek byłego ośrodka wcza-
sowego o pow. użytk. 1021 m 2

przy ul. Leśniczówki 7 z działką
gruntu o pow. 0,1462 ha. Położo-
ny w malowniczej okolicy , tuż
przy lesie, w bardzo bliskim są-
siedztwie jeziora i plaży miejskiej,
terenów parku krajobrazowego.

Olsztyn
Działka niezabudowana o pow .
0,0671 ha przy ul. Zientary-
-Malewskiej. Kształt regularny, te-
ren płaski. W sąsiedztwie znajdują
się budynki mieszkalne oraz
przedsiębiorstwa – warsztat 
samochodowy, biuro rachunkowe,
stacja paliw. Dojazd do nierucho-
mości bardzo dobry – 5 minut 
od centrum.
Cena: 275 tys. zł
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Elbląg
Budynek o pow. całk. 1035 m 2

z działką gruntu o pow. 0,1117 ha.
Lokalizacja w  sąsiedztwie główne-
go dworca kolejowego gwarantuje
łatwy dostęp do komunikacji oraz
do placówek handlowych i usłu-
gowych. Wg MPZP, nie stwarza
się ograniczeń w przekształceniu
istniejącej zabudowy, dopuszcza
się wprowadzenie nowej zabudowy.
Cena: ok. 1,6 mln zł


