
Warszawa ul. Towarowa 5
Nieruchomość na sprzedaż

__________________________________________________________



Miejscowość Warszawa

Dzielnica Wola

Ulica, nr budynku ul. Towarowa 5

Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana 7 budynkami o łącznej powierzchni zabudowy 5.419 m²

oraz łącznej powierzchni użytkowej 9.778,12 m² . Budynki o funkcjach: „biurowe” oraz 

„inne budynki niemieszkalne”.

Działka ewidencyjna Kompleks działek ewidencyjnych o numerach: 35, 36 oraz 37 z obrębu 6-04-09 o łącznej 

powierzchni 9.474 m²

zabudowane

Księga wieczysta KW Nr WA4M/00193778/8 

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie X Wydział Ksiąg Wieczystych

Stan prawny gruntu Użytkowanie wieczyste

PODSTAWOWE INFORMACJE



❑ Przedmiotem sprzedaży jest

kompleks działek gruntu o

numerach ewidencyjnych 35, 36 i

37 obr. 6-04-09 położonych w

Warszawie w Dzielnicy Wola.

❑ Dla obszaru nieruchomości nie

ma obowiązującego MPZP.

❑ Zgodnie z obowiązującym

„Studium Uwarunkowań i

Kierunków zagospodarowania

Przestrzennego m.st. Warszawy”,

nieruchomość położona jest na

obszarach:

➢ (C)>30 (dz. 36 oraz cz. dz. 35) –

strefa miejska pod rozwój

terenów wielofunkcyjnych, dla

których ustala się priorytet dla

usług w zakresie: administracji,

organizacji społecznych,

dyspozycji i współpracy

gospodarczej, obrotu

finansowego itp. – o charakterze

międzynarodowym, krajowym i

ogólnomiejskim oraz dla funkcji

mieszkaniowej;

➢ Z/I (cz. dz. 35) – korytarz drogi

zbiorczej – ul. Kolejowa;

➢ GP/I (dz. 37 oraz cz. dz. 35) –

korytarz drogi głównej ruchu

pieszego – ul. Towarowa.



źródło: http://www.mapa.um.warszawa.pl

FRAGMENT MAPY „Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania 
Przestrzennego m.st. Warszawy”: 



LOKALIZACJA I DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA:
Nieruchomość położona w rejonie Czyste, w płd.-środkowej części Dzielnicy Wola, graniczącej z Dzielnicą Ochota. 

Usytuowana przy ul. Towarowej u zbiegu z ul. Kolejową. W niedalekiej odległości od skrzyżowania z Al. Jerozolimskimi –

jedną z głównych i najdłuższych arterii Warszawy. 

Bardzo dobra dostępność komunikacyjna nieruchomości:

- przystanki miejskiej komunikacji autobusowej i tramwajowej usytuowane są przy pl. Zawiszy (ok. 200 m), 

- w pobliżu znajdują się dwie stacje kolejowe (PKP Warszawa Ochota oraz WKD Warszawa Ochota,

- w odległości ok. 400 m, przy Rondzie Daszyńskiego znajduje się stacja II linii metra. 



Z uwagi na bliskość Centrum w okolicy dominuje typowa śródmiejska zabudowa mieszkaniowo – usługowa.

Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowią:

o od południa – Muzeum Kolejnictwa wraz z otaczającym terenem należącym do PKP oraz linia kolejowa.

o od wschodu – ulica Towarowa oraz zabudowa mieszkaniowo-usługowa.

o od zachodu – tereny PKP: niska zabudowa - magazyny oraz zadaszone perony dawnego przystanku Warszawa Główna

Osobowa, dalej pozostałości torowiska.

o od północy – ulica Kolejowa oraz – po jej drugiej stronie – nowoczesne osiedle mieszkaniowe „19 Dzielnica”.



❑ Teren nieruchomości jest płaski i częściowo utwardzony. Ma nieregularny, wydłużony kształt, krótszym bokiem przylega

do ulicy Towarowej.

❑ Nieruchomość zabudowana od strony południowej w tzw. ostrej granicy. Od strony północnej, wschodniej i zachodniej

jest ogrodzona siatką.

❑ Wjazd na teren nieruchomości został urządzony od strony ulicy Kolejowej, zaś wejście główne do budynku od południa,

vis’a vis budynku Muzeum Kolejnictwa (dojście od strony ulicy Towarowej).

❑ Na terenie nieruchomości przy ul. Towarowej 5 znajduje się zwarty kompleks budynków, stanowiący jednolita całość

architektoniczną w ciągu technologicznych usług pocztowych.

❑ Przedmiotem sprzedaży są obiekty oznaczone na mapce numerami od 1 do 7 posadowione na działkach nr ew. 35, 36 oraz

37.

GRUNT I ZABUDOWA







BUDYNKI I BUDOWLE

Lp. Nazwa obiektu

Ilość 

kondygnacji

nad/pod 

ziemią

Rodzaj materiału

Pow . zabudow y

w  m2 

w g Ew idencji 

Budynków

Nr działki, 

na której 

posadow iony 

jest budynek

Nr ew idencyjny 

w  Ew idencji Budynków

1 2 3 4 5 6 7

1
Budynek biurowy 

główny (Nr 1)
3,0/1,0 mur 35/37

2
Budynek biurowo - 

magazynowy (Nr 2)
3,0/1,0 mur 35

3

Budynek 

magazynowy

(rozdzielnia gazet)

(Nr 3)

1,0/0,0 mur/żelbet 1 180,00 35 Id bud:146518_8.0409.35.2_BUD 

4

Budynek 

magazynowy 

(rozdzielnia paczek)

(Nr 4)

1,0/0,0 mur 426,00 35
Id bud:146518_8.0409.35.3_BUD

(część stanow iąca bud. Nr 4) 

5

Budynek 

magazynowy

(magazyn wózków)

(Nr 5)

1,0/0,0 mur 395,00 35 Id bud:146518_8.0409.35.5_BUD 

6
Budynek 

warsztatowy (Nr 6)
1,0/0,0 mur 280,00 35 Id bud:146518_8.0409.35.6_BUD 

7

Hala paczkowa o 

konstrukcji 

mieszanej (Nr 7)

1,0/0,0
mur/żelbet/

stal

I część o stalowej 

konstr. dachu 

na dz.nr 35: 487,00

II część o żelbetowej 

konstr. dachu 

na dz.nr 36: 436,00

35/36

I.Id bud:146518_8.0409.35.3_BUD

(część stanow iąca fragment 

budynku Nr 7 posadow iony na 

działce nr 35) 

II. Id bud:146518_8.0409.36.1_BUD

(fragment budynku nr 7 

posadow iony na działce nr 36) 

8
Stacja 

transformatorowa 
1,0/0,0 mur 35 Id bud:146518_8.0409.35.4_BUD 

Razem pow. zabudowy (bez stacji TRAFO):    5.383,00

2 194,00 Id bud:146518_8.0409.35.1_BUD 











Kontakt:

www.nieruchomosci.poczta-polska.pl

Wydział Zarządzania Nieruchomościami                                                                                         

ul. Świętokrzyska 31/33 w Warszawie, 

Telefon: +48 (22) 505 30 81, +48 725 23 19 23 oraz +48 723 239 863

e-mail: 

monika.pieniek@poczta-polska.pl , 

dorota.bremer@poczta-polska.pl , 

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/
mailto:monika.pieniek@poczta-polska.pl
mailto:monika.pieniek@poczta-polska.pl
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