
Pruszków ul. T. Kościuszki 30
Nieruchomość na sprzedaż

______________________________________________________



Miejscowość Pruszków

gmina Pruszków, powiat pruszkowski, woj. mazowieckie

Ulica, nr budynku ul. T. Kościuszki 30

Powierzchnia budynków Budynek biurowy o pow. użytkowej  608,70 m2

Budynek kontenerowy magazynowy o pow. 37,20 m2

Budynek magazynowy o pow. 62,90 m2

Budynek gospodarczy (magazyn) o pow. 26,70 m2

Garaż metalowy o pow. 13,90 m2

Garaż o pow. 13,80 m2

Działka ewidencyjna Działka ew. nr 331 z obrębu nr 0021 o powierzchni 0,0910 ha

zabudowana

Księga wieczysta KW Nr WA1P/00069428/4 

Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych

Stan prawny gruntu Użytkowanie wieczyste

PODSTAWOWE INFORMACJE



❑ Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego gruntu, oznaczonego w ewidencji, jako dz. nr 331 o pow.

0,0910 ha zabudowanej budynkiem biurowym, wolnostojącym, o pow. użytkowej 608,70 m2 oraz w tylnej części

nieruchomości kompleksem jednokondygnacyjnych budynków gospodarczych: murowanych, kontenerowych i blaszanych

o łącznej pow. użytkowej: 154,50 m2. Nieruchomość położona jest w miejscowości Pruszków, gminie Pruszków, powiecie

pruszkowskim, województwie mazowieckim przy ul. T. Kościuszki 30.

❑ Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest obowiązującego MPZP. Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków

Zagospodarowania Przestrzennego miasta Pruszkowa”, nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym, jako „strefa

programów cenotwórczych – główny ośrodek miasta, tereny zainwestowane MN/U1 oznaczonej, jako tereny zabudowy

mieszkaniowej jednorodzinnej lub/i zabudowy usług nieuciążliwych. Ponadto jest położona w granicach strefy ochrony

urbanistycznej historycznych elementów rozplanowania miasta.

❑ Budynek główny jest posadowiony w ostrej granicy zbywanej działki, z frontem od strony południowo- zachodniej od ulicy

T. Kościuszki. Od strony północno-zachodniej oraz północno-wschodniej, nieruchomość jest częściowo ogrodzona

ogrodzeniem z metalowych przęseł wypełnionych siatką, zaś częściowo jest zabudowana zabudowaniami gospodarczymi

będącymi również przedmiotem sprzedaży.

❑ Dojazd do tylnej części nieruchomości – do podwórza i budynków gospodarczych został urządzony od strony południowo-

wschodniej – z drogi wewnętrznej.

❑ Na nieruchomości posadowiony jest budynek stacji TRAFO, wzniesiony i eksploatowany przez zakład energetyczny. Jest

użytkowany na zasadzie bezumownego korzystania.

❑ Działka jest uzbrojona, budynek główny posiada własne przyłącze wodne i kanalizacyjne, instalację elektryczną, gazową

oraz instalację co z zasilana z sieci miejskiej.

PODSTAWOWE INFORMACJE



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

❑ Pruszków, miasto w Polsce położone w województwie mazowieckim, w powiecie pruszkowskim, nad rzeką Utratą.

Pruszków jest częścią aglomeracji warszawskiej. Siedziba gminy i władz powiatu .

Położenie miejscowości na mapie Polski. 

Źródło: www.wikipedia.pl

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



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

❑ Przedmiotowa nieruchomość

jest położona w centrum

miasta Pruszkowa.

❑ Bezpośrednie sąsiedztwo

nieruchomości stanowi

zabudowa wielorodzinna z

różnych okresów oraz liczne

punkty usługowo – handlowe

usytuowane wzdłuż ulicy

Kościuszki oraz Wojska

Polskiego.

❑ W pobliżu znajduje się

siedziba Starostwa

Powiatowego, Urząd Stanu

Cywilnego, park, restauracja

McDonald oraz w odległości

ok. 400 m - stacja PKP.



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

POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

❑ Działka gruntu ma kształt

wydłużonego prostokąta,

Posiada dostęp do drogi

publicznej - przylega

bezpośrednio do ulicy T.

Kościuszki (budynek główny

jest posadowiony w ostrej

granicy działki).

❑ Dojazd na podwórko

wewnętrzne ma urządzony od

strony prawej budynku

głównego – z uliczki

wewnętrznej.

❑ Nieruchomość jest oddalona o

ok. 70 m od zjazdu z Alei

Wojska Polskiego



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

LOKALIZACJA I DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA

❑ Pruszków, to miasto położone w

województwie mazowieckim nad

rzeka Utratą, będące częścią

aglomeracji warszawskiej.

Siedziba władz powiatu

pruszkowskiego.

❑ Na terenie miasta znajduje się

węzeł Pruszków autostrady A2, a

w mieście krzyżują się drogi

wojewódzkie:

718 – kierunek Ożarów Maz.

719 – kierunek Żyrardów

oraz 701

❑ Przez miasto przebiega linia

kolejowa nr 1 Warszawa –

Katowice oraz linia WKD

Warszawa – Grodzisk

Mazowiecki/Milanówek. Pociągi

Kolei Mazowieckich zapewniają

dojazd m.in. do Grodziska

Mazowieckiego, Skierniewic,

Warszawy oraz Mińska Maz. Od

2010r. kursuje linia szybkiej kolei

miejskiej S1 (do stacji Otwock).

Przez Pruszków przebiega linia 

kolejowa nr.512 która, jest 

łącznicą pomiędzy sieciami PKP 

PLK i WKD. 



ZABUDOWA
❑ Budynek główny posiada 3 kondygnacje

nadziemne oraz 1 podziemną. Usytuowany w

ostrej granicy działki przy ulicy T. Kościuszki.

Wykonany w technologii tradycyjnej –

murowanej. Obiekt w słabym stanie technicznym

❑ Kompleks budynków gospodarczych, o

łącznej pow. użytkowej 154,50 m2 posadowiony

jest w podwórku za budynkiem głównym.

Obiekty murowane oraz wykonane z blachy – w

słabym stanie technicznym.

❑ Wszystkie budynki na zbywanej

nieruchomości wymagają przeprowadzenia

generalnego remontu.

Usytuowanie budynków.  Źródło: fragment mapy zasadniczej

Pozostałe budynki gospodarcze

Budynek biurowy

Nazwa budynku
Powierzchnia użytkowa 

[m2]

Powierzchnia 

zabudowy [m2]

Liczba kondygnacji naziemnych

-podziemnych

Budynek biurowy (A) 608,7 281,2 3/1

Budynek kontenerowy magazynowy (B) 37,2 40,3 1/0

Budynek magazynowy (C) 62,9 74,2 1/0

Budynek gospodarczy (magazyn) (D) 26,7 35,5 1/0

Garaż metalowy (E) 13,9 14,2 1/0

Garaż murowany (F) 13,8 16,3 1/0

Stacja TRAFO (budynek ZE) b/d 40,0 1/0











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.


