
Warszawa ul. Chmielna 75
Nieruchomość na sprzedaż

______________________________________________________________________



Miejscowość Warszawa

Dzielnica Wola

Ulica, nr budynku ul. Chmielna 75

Działka ewidencyjna Działki ewidencyjne z obrębu 6-01-09 o numerach:  46/8, 46/9, 46/10 (własność Skarbu 

Państwa) o łącznej powierzchni 1,0533 ha tj:

nr. ewidencyjny  46/8 o powierzchni użytkowej 0,1002 ha

nr. ewidencyjny   46/9, powierzchni użytkowej  0,0020 ha

nr. ewidencyjny  46/10 powierzchni użytkowej  0,9511 ha 

Księga wieczysta KW Nr WA4M/00396603/4 prowadzona przez

Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie X Wydział Ksiąg Wieczystych

Stan prawny gruntu Użytkowanie wieczyste

PODSTAWOWE INFORMACJE



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI



Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowią:

❑ Od strony południowej – linie kolejowe

❑ Od strony zachodniej – budynek „Warta Tower” ( 22 kondygnacje)

❑ Od strony wschodniej i północnej - zabudowa mieszkaniowo – usługowa o wysokości do 8 kondygnacji

LOKALIZACJA I DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA:
Nieruchomość zlokalizowana w rejonie Mirów, na południowo – wschodnim skraju Dzielnicy Wola, granicząc z Dzielnicą 

Śródmieście oraz Dzielnicą Ochota .W sąsiedztwie nieruchomości znajdują się przystanki komunikacji publicznej, 

obsługiwane przez liczne linie autobusowe i tramwajowe. Stacje I oraz II linii metra w odległości ok. 1 km od 

nieruchomości.



❑ Nieruchomość położona na terenie nieobjętym

aktualnie obowiązującym miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego

❑ 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 na obszarze

o symbolu C >30 – w strefie śródmieścia

funkcjonalnego, centrum miasta, tereny wielofunkcyjne

o wysokości zabudowy powyżej 30 m i średnim

wskaźniku intensywności zabudowy



❑ Teren płaski; kształt granic foremny, zbliżony do prostokątnego o wymiarach ok. 110 m gł. O ok. 95 m

szerokości , częściowo zakrzewiony i zadrzewiony

❑ Teren korzystny z punktu widzenia możliwości zabudowy i zagospodarowania

❑ Na terenie nieruchomości znajdują się kontenery pozostawione przez byłego najemcę, które będą

przedmiotem licytacji komorniczej

❑ Nieruchomość znajduje się w zasięgu podstawowych miejskich sieci infrastruktury technicznej.

❑ Bezpośredni dostęp do dróg publicznych – od północy do ul. Chmielnej będącej drogą lokalną utwardzoną , o

nawierzchni asfaltowej oraz od wschodu do ul. Żelaznej będącą drogą tej samej kategorii.

❑ Nieruchomość ogrodzona, nieurządzona

❑ Pod poziomem gruntu usytuowane pozostałości po wyburzonej zabudowie.

POZOSTAŁE INFORMACJE 



POZOSTAŁE INFORMACJE

❑ Nieruchomość dysponuje

dostępem do infrastruktury

technicznej: wodnej

❑ W wypisie z rejestru

gruntów działki ewidencyjne –

użytek BI – inne tereny

zabudowane. Pod poziomem

gruntu usytuowane pozostałości

po wyburzonej zabudowie.









Kontakt:

Wydział Zarządzania Nieruchomościami                                                                                         

ul. Świętokrzyska 31/33 w Warszawie

Telefon: +48 (22) 505 30 81, +48 725 231-923, +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/
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