
Warszawa ul. J. Sowińskiego 28
Nieruchomość na sprzedaż

______________________________________________________________________



Miejscowość Warszawa

Dzielnica Wola

Ulica, nr budynku ul. Józefa Sowińskiego 28

Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana kompleksem budynków o łącznej powierzchni zabudowy 

5.839,00 m² oraz łącznej powierzchni użytkowej 5.931,45 m² . Budynki spełniają funkcje: 

biurowe, warsztatowe, magazynowe i obsługi pojazdów.

Działka ewidencyjna Działki ewidencyjne z obrębu 6-05-03 o numerach 3/1, 4/1, 4/2 (własność m.st. Warszawy) 

oraz o numerach 3/2, 3/3, 3/4, 4/3 (własność Skarbu Państwa) 

o łącznej powierzchni 23.954 m²

zabudowane

Księga wieczysta KW Nr WA4M/00465903/2 oraz WA4M/00205531/3

Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie X Wydział Ksiąg Wieczystych

Stan prawny gruntu Użytkowanie wieczyste

PODSTAWOWE INFORMACJE



❑ Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość stanowiąca kompleks działek gruntu o numerach ewidencyjnych: 3/1, 3/2, 3/3, 3/4

oraz 4/1, 4/2 4,3 z obr. 6-05-03 położona w Warszawie w Dzielnicy Wola.



❑ Zgodnie z obowiązującym „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy”

przyjętego Uchwałą Nr LXXXII/2746/06 Rady m.st. Warszawy z dnia 10.10.2006 r. (ze zm.) - przedmiotowa nieruchomość

położona jest w strefie miejskiej (M1).30 – jako tereny mieszkaniowe wielorodzinne o funkcji: terenów o przewadze zabudowy

mieszkaniowej wielorodzinnej, z priorytetem dla lokalizowania funkcji mieszkaniowej i niezbędnych inwestycji celu

publicznego z zakresu infrastruktury społecznej. Dopuszcza się lokalizowanie funkcji usługowej, z zależeniem, by udziały tej

funkcji kształtowały się do 40% powierzchni zabudowy w terenie. Zachodnie obrzeże nieruchomości leży na obszarze Z/I,

która stanowi korytarz drogi zbiorczej – ulicy Sowińskiego. Ogólnie: obszar wymaga intensyfikacji zagospodarowania i

przekształceń z utrzymaniem wielofunkcyjnego charakteru zabudowy i wiodących funkcji: mieszkaniowej i usługowej.

❑ Zgodnie z informacją ze strony internetowej Biura Architektury Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy

(https://www.architektura.um.warszawa.pl/plany_w_opracowaniu_wola) dla przedmiotowego obszaru sporządzany jest

projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W projekcie MPZP obszaru Odolan, przedmiotowe działki

mieszczą się na terenach: A.1.MW – zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Zgodnie z informacją ze strony:

https://architektura.um.warszawa.pl/wola, uchwalenie przedmiotowego MPZP prognozowane jest na rok bieżący.

https://www.architektura.um.warszawa.pl/plany_w_opracowaniu_wola
https://architektura.um.warszawa.pl/wola


Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowią:

❑ Od południa – zabudowa mieszkaniowa z usługami ulicy Jana Kazimierza, w dalszej odległości tory kolejowe oraz stacja

kolejowa Warszawa Reduta Ordona;

❑ Od wschodu – ulica Goleszowska (zabudowa mieszkaniowa i biurowa);

❑ Od zachodu – zabudowa mieszkaniowa z usługami, ulica Wolska, a za nią Cmentarz Wolski;

❑ Od północy – ulica Wolska oraz Park im. Powstańców Warszawy.

LOKALIZACJA I DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA:
Nieruchomość zlokalizowana w Dzielnicy Wola w obszarze Odolan, przy skrzyżowaniu ulic J. Sowińskiego oraz Wolskiej. 

W sąsiedztwie nieruchomości znajdują się przystanki komunikacji publicznej, obsługiwane przez liczne linie autobusowe i 

tramwajowe. 



❑ Teren nieruchomości jest płaski i utwardzony.

Ma nieregularny kształt zbliżony do litery „L”.

❑ Powierzchnia działki jest utwardzona –

nawierzchnia asfaltowa oraz z trylinki.

❑ Na terenie nieruchomości przy ul. J.

Sowińskiego 28 znajduje się kompleks budynków o

przeznaczeniu biurowym, magazynowym

przemysłowym.

❑ Wjazd na teren nieruchomości został urządzony

od strony ulicy Sowińskiego – z bramami wjazdową i

wyjazdową usytuowanymi przy budynku

dyspozytorni.

❑ Nieruchomość poza kilkoma drzewami jest

pozbawiona zieleni i powierzchni biologicznie

czynnej.

❑ Działka jest w całości ogrodzona.

GRUNT I ZABUDOWA



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI



BUDYNKI I BUDOWLE
Wykaz budynków i budowli 

stanowiących odrębne przedmioty własności Poczty Polskiej S.A.
posadowionych na działkach ewid. nr 3/1, 3/2, 3/3, 3/4 oraz 4/1, 4/2 4/3

przy ul. Sowińskiego 28 w Warszawie

Lp. Nazwa obiektu

Pow. zabudowy

w m2 

wg Ewidencji 

Budynków

Nr działki, 

na której posadowiony 

jest budynek

Funkcja budynku wg 

Kartoteki budynków

Nr ewidencyjny 

w Ewidencji Budynków

Ilość kondygnacji

nad/pod ziemią

1 2 3 4 5 6 7

1
Budynek stacji kontroli 

pojazdów
292,00 4/3 budynki przemysłowe

Id bud:

146518_8.0503.4.2_BUD 
1,0/0,0

2

Budynek stacji obsługi 

samochodów i magazynu 

technicznego

2 604,00 4/3 budynki przemysłowe
Id bud:

146518_8.0503.4.10_BUD 

1,0/1,0

3
Przybudówka do budynku 

magazynu technicznego
8,00 4/3

inne budynki 

niemieszkalne

Id bud:

146518_8.0503.4.7_BUD 
1,0/0,0

4
Budynek administracyjny

381,00 4/3 budynki biurowe
Id bud:

146518_8.0503.4.1_BUD 
1,0/0,0

5
Budynek hali rzemiosł i wiata 

stacji paliw
981,00

4/3
budynki przemysłowe

Id bud:

146518_8.0503.4.3_BUD 
1,0/0,0

6
Przybudówka do budynku hali 

rzemiosł
2,00 4/3

zbiorniki, silosy i 

budynki magazynowe

Id bud:

146518_8.0503.4.8_BUD 
1,0/0,0

7
Przybudówka do budynku hali 

rzemiosł
3,00 4/3

zbiorniki, silosy i 

budynki magazynowe

Id bud:

146518_8.0503.4.9_BUD 
1,0/0,0

8 Wiata garażowa 872,00 4/3
zbiorniki, silosy i 

budynki magazynowe

Id bud:

146518_8.0503.4.5_BUD 
1,0/0,0

9 Budynek dyspozytorni 79,00 3/1
inne budynki 

niemieszkalne

Id bud:

146518_8.0503.3.1_BUD 
1,0/0,0

10
Budynek magazynowo -

gospodarczy
565,00 4/3

zbiorniki, silosy i 

budynki magazynowe

Id bud:

146518_8.0503.4.4_BUD 
1,0/0,0

11 Stacja transformatorowa 52,00 4/3
inne budynki 

niemieszkalne

Id bud:

146518_8.0503.4.6_BUD 
1,0/0,0

5.839,00



POZOSTAŁE INFORMACJE

❑ Budynki i budowle charakteryzują się zróżnicowanym stanem technicznym. Budynki nie posiadają świadectw

charakterystyki energetycznej.

❑ Nieruchomość dysponuje dostępem do pełnej infrastruktury technicznej: posiada instalację wodno-kanalizacyjną,

elektryczną oraz ciepłowniczą.

❑ Nieruchomość ma charakter przemysłowy i na skutek prowadzonej działalności, jako baza transportowa z własną

stacją paliw, możliwe jest występowanie zanieczyszczeń w glebie.

❑ W odniesieniu do przedmiotowej nieruchomości występują roszczenia dekretowe byłych właścicieli.

❑ Wobec nieruchomości nie została podjęta uchwała o rewitalizacji lub Specjalnej Strefie Rewitalizacji.









Kontakt:

Wydział Zarządzania Nieruchomościami                                                                                         

ul. Świętokrzyska 31/33 w Warszawie

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

e-mail: monika.pieniek@poczta-polska.pl, dorota.bremer@poczta-polska.pl

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 taki, w jakim

nieruchomość znajduje się w dacie oględzin sprzedaży.

mailto:monika.pieniek@poczta-polska.pl
http://www.nieruchomosci.poczta-polska.pl/

