
Warszawa ul. Worcella 1
Nieruchomość na sprzedaż

______________________________________________________________________



Miejscowość Warszawa

Dzielnica Wola

Ulica, nr budynku ul. Worcella 1

Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana kompleksem budynków o łącznej powierzchni zabudowy 

1.827,00 m² oraz łącznej powierzchni użytkowej 2.141,33 m² . 

Działka ewidencyjna Działki ewidencyjne z obrębu 1403, 6-14-03 o numerze 40 (własność Skarbu Państwa) 

o łącznej powierzchni 3.3875 ha

zabudowana

Księga wieczysta KW Nr WA4M/00160219/2 prowadzona przez

Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie X Wydział Ksiąg Wieczystych

Stan prawny gruntu Użytkowanie wieczyste

PODSTAWOWE INFORMACJE



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI



❑ 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).20 rozwój

terenów o przewadze zabudowy mieszkaniowej

wielorodzinnej. Obszar, na którym położona jest

przedmiotowa działka leży w strefie śródmieścia

funkcjonalnego. Znajduje się w obszarze

planowanego rozwoju ”Rejon ulic Kasprzaka –

Wolska, Czyste - Odolany” oraz w zasięgu Systemu

Przyrodniczego Warszawy i w korytarzu wymiany

powietrza.

❑ Dla przedmiotowego terenu trwają prace mające na

celu uchwalenie planu miejscowego



Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowią:

❑ Od południa – tereny przemysłowe oraz tory kolejowe, stacja WKD

❑ Od wschodu – tereny przemysłowe, ulica Juliana Konstantego Ordona

❑ Od zachodu – tereny zielone, ul. J. Sowińskiego oraz zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

❑ Od północy – Osiedle Skylife oraz Osiedle Stacja Kazimierz, następnie ul. Jana Kazimierza

LOKALIZACJA I DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA:
Nieruchomość zlokalizowana w Dzielnicy Wola. W sąsiedztwie nieruchomości znajdują się przystanki komunikacji 

publicznej, obsługiwane przez liczne linie autobusowe i tramwajowe. 



❑ Teren płaski o kształcie nieregularnym, porośnięty roślinnością trawiastą oraz pojedynczymi drzewami

❑ Podjazdy i parkingi utwardzone asfaltem

❑ Na terenie nieruchomości znajduje się kompleks budynków o przeznaczeniu biurowym, magazynowym,

przemysłowym, technicznym

❑ Budynki stanowią własność Poczty Polskiej S.A z aranżacją na potrzeby prowadzenia działalności

gospodarczej najemców

❑ Wjazd na teren nieruchomości odbywa się bezpośrednio z ulicy Worcella przez bramę wjazdową

❑ Plac użytkowany jako parking dla samochodów osobowych, autokarów oraz jako przestrzeń manewrowa

❑ Znaczna część działki ogrodzona płotem z przęseł metalowych

❑ Na nieruchomości ustanowiono służebność przesyłu na rzecz innogy STOEN Operator Sp. z o.o.

o powierzchni 175,14 m² oraz w związku z budową linii kablowej niskiego napięcia ustanowiono kolejną

służebność przesyłu również na rzecz innogy STOEN Operator Sp. z o.o. – powierzchna służebności 64,50 m²

GRUNT I ZABUDOWA



BUDYNKI I BUDOWLE

L.p Nazwa obiektu Pow. zabudowy

w m2 wg

ewidencji

budynków

Powierzchnia

użytkowa wg.

inwentaryzacji z

08.09.2017

i

30.11.2017r.

Kondygnacja

naziemna

Funkcja budynku 

wg kartoteki 

budynków

Nr ewidencyjny 

w ewidencji budynków

Nr

inwentarzowy

1. Dyspozytornia 128

444,75

1 Pozostałe budynki

niemieszkalne

146518_8.1403.40.1_BUD 1300026253

2. Budynek

administracyjny

199 2 Pozostałe budynki 

niemieszkalne
146518_8.1403.40.2_BUD 1300026282

3. Podstacja

energetyczna

56 51,0

(wg. książki

obiektu

budowlanego

1 Pozostałe budynki 

niemieszkalne
146518_8.1403.40.3_BUD 1300026281

4. Stacja paliw 49 45,67 1 Budynki handlowo

- usługowe

146518_8.1403.40.4_BUD 1300026213

5. Hala warsztatowo -

magazynowa

1038 1224,69 1 Budynki handlowo

- usługowe

146518_8.1403.40.5_BUD 1300026229

1300026251

6. Myjnia 335 359,98 1 Pozostałe budynki

niemieszkalne

146518_8.1403.40.6_BUD 1300026261

7. Hydrofornia 22 15,24 1 Pozostałe budynki

niemieszkalne

146518_8.1403.40.7_BUD 1300026214



POZOSTAŁE INFORMACJE

❑ Budynki i budowle charakteryzują się

zróżnicowanym stanem technicznym.

❑ Nieruchomość dysponuje dostępem do

infrastruktury technicznej: działka uzbrojona w

sieć elektryczną, wodną, kanalizacyjną

❑ 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 64, +48 725 230 306, +48 723 239 863

e-mail: joanna.idzik@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:joanna.idzik@poczta-polska.pl
http://www.nieruchomosci.poczta-polska.pl/

