
 

 

 

 

 

 
Kamion ul. Kolorowa 1 
Nieruchomość na sprzedaż 
____________________________                            ___        



PODSTAWOWE INFORMACJE 

Miejscowość  Kamion,  

powiat żyrardowski, gmina Puszcza Mariańska, woj. mazowieckie 

Ulica, nr budynku ul. Kolorowa 1 

Powierzchnia budynku Budynek biurowy o pow. użytkowej 159,59 m2 

Działka ewidencyjna Działka nr 345 z obrębu nr 0014 - Kamion o powierzchni 832 m² 

zabudowana 

Księga wieczysta KW Nr PL1Z/00038370/1 

Sąd Rejonowy w Żyrardowie V Wydział Ksiąg Wieczystych 

Stan prawny gruntu Prawo użytkowania wieczystego 



 

 

 

PODSTAWOWE INFORMACJE 

 Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa o pow. 832 m2 w użytkowaniu wieczystym Poczty Polskiej S.A. do dnia 

05.12.2089 r., zabudowana budynkiem murowanym, dwukondygnacyjnym, wolnostojącym częściowo podpiwniczonym o łącznej 

powierzchni użytkowej 159,59 m², stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności.  

 Nieruchomość położona jest w miejscowości Kamion, gminie Puszcza Mariańska, powiecie żyrardowskim, województwie 

mazowieckim.  

 Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma aktualnie obwiązującego MPZP. 

 Zgodnie z Wypisem ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Puszcza Mariańska 

działka nr ewid. 345 położona jest w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usług nieuciążliwych, drobnej 

wytwórczości, usług użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz usług sportu i rekreacji.  

 Budynek murowany, dwukondygnacyjny wolnostojący, częściowo podpiwniczony o łącznej pow. użytkowej 159,59 m2. Pokrycie 

budynku wykonane z papy, stolarka drzwiowa wewnętrzna – drewniana, stolarka drzwiowa zewnętrzna – metalowa. Stolarka 

okienna częściowo wykonana z PCV, częściowo drewniana z zainstalowanymi kratami (parter).  

 Budynek wyposażony w instalacje: elektryczną, co lokalne, instalację wodociągową oraz kanalizacyjną (lokalne szambo). 

 Przedmiotowy budynek jest obciążony ograniczonym prawem rzeczowym na rzecz Orange S.A. – użytkowanie lokalu o pow.    

20 m2, który znajduje się na parterze budynku i posiada oddzielne wejście oraz licznik zużycia energii i ogrzewanie elektryczne. 



 

 Kamion – wieś położona w województwie mazowieckim, 

powiecie żyrardowskim.  

 Leży nad rzeką Rawką. 

 W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do 

województwa skierniewickiego. 

 W miejscowości znajdują się: późnoklasycystyczny dwór z 1910 

r., pozostałości parku krajobrazowego z 1800 r. oraz 

wybudowany w latach 1982-1993 kościół pod wezwaniem Matki 

Boskiej Częstochowskiej. 

 W Kamionie od 1902 r. istnieje jednostka ochotniczej straży 

pożarnej, a od 1998 r. – klub sportowy Sorento Kamion. 

 Kamion był miejscem wydarzeń historycznych o charakterze 

militarnym. 

POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI 

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



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI 

 Przedmiotowa nieruchomość 

znajduje się w centrum wsi Kamion, 

w gminie Puszcza Mariańska.  

  Otoczenie nieruchomości: 

• od strony wschodniej: ulica Kolorowa 

• od północy: ulica Dolina Rawki 

• od zachodu: ulica Złota 

• od południa: działka zabudowana 

domem jednorodzinnym.  

 Dalsze sąsiedztwo stanowią działki 

zabudowane budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi oraz kościół parafialny. 

 

Żródło: www.mapy.geoportal.gov.pl 



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI 

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



 Przez gminę przebiegają dwie 

linie kolejowe: warszawsko – 

wiedeńska ze stacją w 

Radziwiłłowie Mazowieckim i 

skierniewicko – brzeska ze 

stacją w Puszczy Mariańskiej 

oraz przystankami w 

Długokątach i Grabcach. 

Druga linia – obsługuje jedynie 

ruch towarowy. Przez gminę 

przebiega droga krajowa 719 

Kamion – Żyrardów – 

Warszawa. 

      

LOKALIZACJA I DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA 

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



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

zabudowy [m2] 

Liczba kondygnacji naziemnych 

-podziemnych 

Biurowy 159,59 b/d ok. 110 2/1 

 

 Nieruchomość zabudowana budynkiem biurowym 

dwukondygnacyjnym, wykonanym w technologii 

tradycyjnej murowanej. 

 Ściany wewnętrzne i zewnętrzne z cegły ceramicznej, 

tynki cementowo- wapienne. 

 Dach jednospadowy o konstrukcji drewnianej. 

 Stolarka okienna – częściowo PCV, częściowo - drewniana, 

drzwi wewnętrzne - płytowe, zewnętrzne - metalowe. 

 Obiekt w złym stanie technicznym - do generalnego 

remontu. 

 

ZABUDOWA 

Usytuowanie budynku.  Źródło: fragment mapy zasadniczej 

Budynek biurowy 



W momencie sprzedaży na rzecz operatora telekomunikacyjnego zostanie ustanowione nieodpłatne i nieograniczone w 

czasie następujące ograniczone prawo rzeczowe: 

w gruncie oraz na elewacji budynku - służebności przesyłu o łącznej pow. 73,77 m2 obejmującej elementy infrastruktury 

teletechnicznej OPL: kanalizację kablową 6-otworową – dł. 4,5 mb, 2 studnie kablowe typu SK-26 oraz doziemny tunel 

telefoniczny dł. 30,0 mb wraz ze strefami ochronnymi (pasy ochronne o pow. 0,5 m z każdej strony) oraz szafę kablową i 

kabel zasilający eeNN ułożony na elewacji zachodniej, południowej i wschodniej budynku (usytuowany na wysokości ok. 

3 m od gruntu), biegnący od szafy kablowej do tablicy ZK z licznikiem ee OPL.  

UWAGA: 



UWAGA 

Isniejące prawo użytkowania pomieszczenia na rzecz operatora telekomunikacyjnego na potrzeby centrali telefonicznej o 

pow. 20,21 m2: 









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. 


