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NieruchomoNieruchomośćść na sprzedana sprzedażż
______________________________________________________________



KW Nr SI1W/00028709/5

Sąd Rejonowy w Węgrowie V Wydział Ksiąg Wieczystych

Księga wieczysta

Miejscowość Wierzbno

gmina Wierzbno, powiat węgrowski, woj. mazowieckie

Ulica, nr budynku Wierzbno 92

Powierzchnia budynków Budynek eksploatacyjny o pow. użytkowej  227 m2

Budynek gospodarczy o pow. użytkowej 25 m2

Działka ewidencyjna Działka ew. nr 121/15 z obrębu nr 0028-Wierzbno o powierzchni 6 m² (dr)

Działka ew. nr 121/16 z obrębu nr 0028-Wierzbno o powierzchni 749 m² (Bi) - zabudowana

Stan prawny gruntu Użytkowanie wieczyste

PODSTAWOWE INFORMACJEPODSTAWOWE INFORMACJE



� Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego gruntu, oznaczonego w ewidencji, jako dz. nr działka nr ewid. 

121/15 o pow. 6 m2 (niezabudowana, ale utwardzona)oraz działka nr ewid. 121/16 o pow. 749 m2 zabudowanej budynkami: 

eksploatacyjnym, wolnostojącym, o pow. użytkowej 227 m2 oraz budynkiem gospodarczym o pow. 25 m2.

� Nieruchomość położona jest w miejscowości Wierzbno, gminie Wierzbno, powiecie węgrowskim, województwie 

mazowieckim.

� Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma obowiązującego MPZP. Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków 

zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wierzbno”, (zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Wierzbno Nr XVIII/87/00 z 

dn. 24.05.2000 r.) - dz. ew. nr 121/16 oraz 121/15 położone w obrębie wsi Wierzbno stanowią obszar koncentracji usług 

publicznych.

� Od strony pólnocnej, zachodniej i południowej nieruchomość jest jest ogrodzona częściowo ogrodzeniem z siatki na 

betonowych słupkach, częściowo elementami z siatki w metalowych przęsłach, częściowo nieogrodzona (front działki z 

parkingiem oraz drogą dojazdową od strony wschodniej).

� Budynek wyposażony w instalację: elektryczną, wodną (przyłącze do wodociągu gminnego), kanalizacyjną (przyłącze do 

kanalizacji gminnej), co (z własnej kotłowni olejowej), telefoniczną, odgromową.

� Parter budynku jest przedmiotem najmu pod Punkt Apteczny.

PODSTAWOWE INFORMACJEPODSTAWOWE INFORMACJE



POPOŁŁOOŻŻENIE NIERUCHOMOENIE NIERUCHOMOŚŚCICI

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

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

� Wierzbno – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie węgrowskim, w gminie 
Wierzbno. W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa siedleckiego. 
Miejscowość jest siedzibą gminy Wierzbno.



POPOŁŁOOŻŻENIE NIERUCHOMOENIE NIERUCHOMOŚŚCICI

� Przedmiotowa nieruchomość jest 
położona w centralnej części 
miejscowości Wierzbno w pobliżu 
głównej „przelotowej” ulicy.

� W pobliżu znajduje się Bank 
Spółdzielczy oraz sklep.

� Otoczenie nieruchomości stanowi 
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
i zagrodowa z różnych okresów, 
naprzeciwko zlokalizowany jest Kościół
parafialny oraz dalej cmentarz.

� Na parterze zbywanego budynku mieści 
się Punkt Apteczny (umowa najmu).

� Przedmiotowa nieruchomość jest 
położona w centralnej części 
miejscowości Wierzbno w pobliżu 
głównej „przelotowej” ulicy.

� W pobliżu znajduje się Bank 
Spółdzielczy oraz sklep.

� Otoczenie nieruchomości stanowi 
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
i zagrodowa z różnych okresów, 
naprzeciwko zlokalizowany jest Kościół
parafialny oraz dalej cmentarz.

� Na parterze zbywanego budynku mieści 
się Punkt Apteczny (umowa najmu).

Położenie nieruchomości na mapie. Żródło:  www. mapy.geoportal.gov.pl/imap/



LOKALIZACJA I DOSTLOKALIZACJA I DOSTĘĘPNOPNOŚĆŚĆ KOMUNIKACYJNAKOMUNIKACYJNA

� Wierzbno - wieś położona w 
województwie mazowieckim, 
w powiecie węgrowskim, w 
gminie Wierzbno.

� W latach 1975–1998
miejscowość należała 
administracyjnie do 
województwa siedleckiego.

� Miejscowość jest siedzibą
gminy Wierzbno.

� Gmina Wierzbno położona 
jest w południowo-zachodniej 
części powiatu węgrowskiego. 
Powierzchnia gminy wynosi 
103km2. Ma charakter typowo 
rolniczy.

� Odległość od centrum 
Warszawy wynosi ok. 70 km. 

� Przez Wierzbno przebiega 
droga lokalna na linii Węgrów 
– Kałuszyn.

� Miejscowość jest położona w 
odległości ok.. 10 km od trasy 
krajowej Nr 2

� Ma połączenia autobusowe z: 
większymi miejscowościami.

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



2/01381035227Budynek eksploatacyjny

1/02812025Budynek gospodarczy

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

Liczba kondygnacji naziemnych
-podziemnych

ZABUDOWA
� Budynek eksploatacyjny - wolnostojący, 
murowany, dwukondygnacyjny, 
niepodpiwniczony. usytuowany w środkowej 
części nieruchomości. Budynek wyposażony 
w instalację: elektryczną, wodną (przyłącze 
do wodociągu gminnego), kanalizacyjną
(przyłącze do kanalizacji gminnej), 
co (z własnej kotłowni olejowej), 
telefoniczną, odgromową. 
� Budynek gospodarczy - obiekt 
parterowy, wolnostojący, bez 
podpiwniczenia, dawniej użytkowany, jako 
skład opału, obecnie –jako magazynek oraz 

wiata śmietnikowa. Budynki wzniesione w 
roku 1985 z własnych środków finansowych, 
wybudowane w technologii tradycyjnej -
murowane. Fundamenty żelbetowe, ściany 
zewnętrzne i wewnętrzne z cegły
ceramicznej i bloczków siporeks. Stropy
wylewane, dachy drewniane, w budynku 
eksploatacyjnym - dwuspadowy, w 
gospodarczym - jednospadowy, pokrycie z
blachodachówki. 
� Budynki w dobrym stanie technicznym.

Budynek gospodarczy

Budynek eksploatacyjny

Usytuowanie budynków.Źródło: fragment mapy zasadniczej





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.


