
Nieruchomość do sprzedaży

Urle ul. 1 Maja 14
Nieruchomość na sprzedaż
________________________________________
_



Miejscowość Urle

gmina Jadów, powiat wołomiński, woj. mazowieckie

Ulica, nr budynku ul. 1 Maja 14

Powierzchnia budynku budynek jednopiętrowy o pow. użytkowej  216,87 m2

Działka ewidencyjna działka nr 279/2 z obrębu nr 0021-Urle o powierzchni 415 m²

zabudowana

Księga wieczysta KW Nr WA1W/00081423/4

Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych

Stan prawny gruntu prawo własności

PODSTAWOWE INFORMACJE



 Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości, oznaczonej w ewidencji, jako dz. nr 279/2 o pow. 415 m²

zabudowanej budynkiem eksploatacyjnym, wolnostojącym, jednopiętrowym, niepodpiwniczonym o pow. użytkowej 216,87 m2,

wykonanym w technologii tradycyjnej

 Nieruchomość położona jest w miejscowości Urle, gminie Jadów, powiecie wołomińskim, województwie mazowieckim przy

ul. 1 Maja 14.

 Zgodnie z obowiązującym „Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jadów”, nieruchomość położona

jest w strefie F12MNP oznaczonym, jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i pensjonatowej.

 Nieruchomość jest ogrodzona częściowo siatką na metalowych słupkach, zaś z dwóch stron ogrodzeniem z metalowych przęseł

na podmurówce. UWAGA: północno - wschodni fragment granicy działki nie pokrywa się z istniejącym ogrodzeniem

nieruchomości.

 Działka jest uzbrojona, posiada własne przyłącze wodne i kanalizacyjne, instalację elektryczną oraz instalację co z własnej

kotłowni olejowej.

 Działka gruntu ma kształt zbliżony do prostokąta spłaszczonego w części północno-zachodniej (tylna część działki)

o przybliżonych wymiarach ca. 24 mb (bok – strona płd.-zach.) x 19 mb – front działki (strona płd.-wsch.) x 19 plus 9 mb (bok

– strona płn.- wsch.) x 12 mb (tył działki – strona płn.- zach.) Posiada dostęp do drogi publicznej - przylega bezpośrednio

do ulicy 1 Maja.

PODSTAWOWE INFORMACJE



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

 Wieś Urle, to popularna miejscowość letniskowa, położona nad rzeką Liwiec, w Gminie Jadów w pobliżu Łochowa (7 km)

i Tłuszcza (20 km). Gmina ma charakter rolniczy. W latach 1930-1939 – Siedziba Gminy Urle. Obecnie w województwie

mazowieckim, w latach 1975-1998 gmina położona była w województwie siedleckim.

Położenie nieruchomości na mapie. Żródło:  www.google.pl/maps

Położenie miejscowości na mapie Polski. 

Źródło: www.wikipedia.pl



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

 Przedmiotowa nieruchomość leży

w pobliżu ścisłego centrum Urli.

 Otoczenie nieruchomości:

• od strony północnej, zachodniej

i południowej: działki zabudowane

budynkami jednorodzinnymi

• od północy: ulica 1 Maja

• zabudowa jednorodzinna

• zabudowa letniskowa

 Po przeciwnej stronie ulicy 1 Maja

znajdują się tereny leśne.

Żródło: www.mapy.geoportal.gov.pl



LOKALIZACJA I DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA

 Przez miejscowość Urle

przebiega linia kolejowa

PKP o relacji Warszawa–

Białystok

 W pobliżu Urli, w odległości

12 km przebiega trasa

międzynarodowa nr E67

łącząca Warszawę, Białystok

i Suwałki, zaś w pobliskim

Łochowie oddalonym o 7 km

od Urli krzyżują się drogi

krajowe: nr 50 (Mińsk Maz. –

Ostrów Maz.) oraz nr 62

(Wyszków–Sokołów

Podlaski).

Położenie nieruchomości na mapie. Żródło:  www.google.pl/maps



Nazwa budynku Powierzchnia użytkowa [m2] Kubatura [m3]
Powierzchnia 

zabudowy [m2]

Liczba kondygnacji naziemnych

-podziemnych

Eksploatacyjny 216,87 b/d 141,00 2/0

 Nieruchomość zabudowana budynkiem eksploatacyjnym

dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, wykonanym

w technologii tradycyjnej murowanej.

 Ściany wewnętrzne i zewnętrzne z bloczków

gazobetonowych oraz cementowo-wapiennych, tynki

cementowo- wapienne.

 Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, pokryty

blachą.

ZABUDOWA

Usytuowanie budynku.  Źródło: fragment mapy zasadniczej

Budynek eksploatacyjny









Kontakt:

Wydział Zarządzania Nieruchomościami

ul. Świętokrzyska 31/33 w Warszawie, pokój nr 624, 

Telefon: +48 (22) 505 30 81, +48 725 23 19 23

e-mail: monika.pieniek@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 taki,

w jakim nieruchomość znajduje się w dacie oględzin sprzedaży.

http://www.nieruchomosci.poczta-polska.pl/

