
Czernice Borowe ul. Długa 2
Nieruchomość na sprzedaż 

_____________________________________________ 



Miejscowość Czernice Borowe

Ulica, nr budynku ul. Długa 2

Powierzchnia budynków
Budynek biurowy o powierzchni użytkowej 133,85 m²

Działka ewidencyjna Działka ewidencyjna o numerze 365/3 z obrębu 0004  o powierzchni 0,0398 ha.

Księga wieczysta

Księga wieczysta nr OS1P/00031730/4 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Przasnyszu, 

VI  Wydział Ksiąg Wieczystych.

Stan prawny gruntu Użytkowanie wieczyste

PODSTAWOWE INFORMACJE



PODSTAWOWE INFORMACJE

Nieruchomość zlokalizowana w miejscowości Czernice Borowe, powiecie przasnyskim przy ulicy Długiej 2

Działka ma kształt zbliżony do trapezu, który jednym z boków przylega do drogi dojazdowej ul. Długiej, utwardzonej nawierzchnią

asfaltową

 Teren ogrodzony ogrodzeniem wykonanym z prętów metalowych osadzonych na podmurówce

W sąsiedztwie zabudowa jednorodzinna

 Według Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest na cele usług łączności

 Oferenci przystępujący do postępowania przetargowego będą obowiązani do zawarcia z Pocztą Polską S.A umowy najmu na

powierzchnię 53,80 m² zgodnie ze wzorem projektu umowy . Projekt umowy dostępny jest do pobrania na stronie internetowej

www.nieruchomosci.poczta-polska.pl oraz udostępniony u prowadzącego przetarg.

 Budynek nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej

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


PODSTAWOWE INFORMACJE

Dane techniczne budynku:

Powierzchnia zabudowy      93,00  m²

Powierzchnia użytkowa      133,85 m²

Kubatura742,00 m³

Instalacje w budynku:

 elektryczną , 

 wodociągowa z kanalizacji sanitarnej,

 centralnego ogrzewania i ciepłej wody  użytkowej z własnej kotłowni olejowej oraz podgrzewacza elektrycznego,

 teletechniczną i alarmową

Tynki wewnętrzne tradycyjne cementowo – wapienne. W pomieszczeniach sanitarnych okładziny z płytek ceramicznych, w 

pomieszczeniu sali operacyjnej na ścianach panele boazeryjne. Posadzki cementowe (piwnica), w pozostałych pomieszczeniach 

płytki gres.  W pokoju operacyjnym wykładzina dywanowa. Stolarka drzwiowa – płycinowa z wyjątkiem drzwi zewnętrznych( 

PCV oraz stalowe). Stolarka okienna wykonana z profili PCV, okna okratowane. Elewacja budynku zniszczona, cokół i płytki na 

schodach odchodzą od podłoża. 



Źródło: google maps





POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość Czernice Borowe – wieś położona w

województwie mazowieckim, powiecie przasnyskim w gminie

Czernice Borowe przy drodze wojewódzkiej nr 544. Gmina

usytuowana na granicy dwóch mezoregionów: Wzniesień

Mławskich i Wysoczyzny Ciechanowskiej. Zachodnia część gminy

to fragment Obszaru chronionego Krajobrazu . Cała gmina znajduje

się w granicach obszaru funkcjonalnego Zielone Płuca Polski

Położenie miejscowości na mapie Polski. Źródło: 

www.wikipedia.pl









Kontakt: 

Wydział Zarządzania Nieruchomościami 

Warszawa ul. Świętokrzyska 31/33 , pokój nr  624

Telefon:  + 48 725-230-306

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.

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

