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KW Nr WA1L/00011226/3 

Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych

Księga wieczysta

Miejscowość Serock

gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Ulica, nr budynku ul. Radzymińska 4

Powierzchnia budynków Budynek trzykondygnacyjny o pow. uŜytkowej  220,60 m2

Budynek gospodarczy o pow. 7,80 m2

Działka ewidencyjna Działka ew. nr 2 z obrębu nr 16 o powierzchni 220 m²

zabudowana

Stan prawny gruntu UŜytkowanie wieczyste

PODSTAWOWE INFORMACJEPODSTAWOWE INFORMACJE



� Przedmiotem sprzedaŜy jest prawo uŜytkowania wieczystego gruntu, oznaczonego w ewidencji, jako dz. nr 2 o pow. 220 m²

zabudowanej budynkiem eksploatacyjnym, wolnostojącym, o pow. uŜytkowej 220,60 m2 oraz budynkiem gospodarczym o 

pow. 7,80 m2.

� Nieruchomość połoŜona jest w miejscowości Serock, gminie Serock, powiecie legionowskim, województwie mazowieckim 

przy ul. Radzymińskiej 4.

� Zgodnie z obowiązującym „Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego miasta Serock”, nieruchomość

połoŜona jest w strefie MN/U1 oznaczonej, jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub/i zabudowy usług 

nieuciąŜliwych. Ponadto jest połoŜona w granicach strefy ochrony urbanistycznej historycznych elementów rozplanowania 

miasta.

� Od strony wschodniej i zachodniej nieruchomość jest ogrodzona siatką na metalowych słupkach. Dojazd do tylniej części 

nieruchomości został urządzony z prawej strony budynku głównego na terenie przylegającej działki nr ew. 1 i stanowi 

zwyczajową drogę wykorzystywana zarówno przez PP S.A., jak równieŜ przez okolicznych mieszkańców, których domy 

posadowione są na sąsiadującej działce.

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

oraz instalację co z własnej kotłowni. 

PODSTAWOWE INFORMACJEPODSTAWOWE INFORMACJE



POPOŁŁOOŻŻENIE NIERUCHOMOENIE NIERUCHOMOŚŚCICI

� Serock, to miasto połoŜone nad Jeziorem Zegrzyńskim, naprzeciw ujścia Bugu do Narwi, leŜące na pograniczu Kotliny 
Warszawskiej i Wysoczyzny Ciechanowskiej. Siedziba gminy miejsko-wiejskiej Serock. 

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

PołoŜenie nieruchomości na mapie. śródło:  www.google.pl/maps



� Przedmiotowa nieruchomość
jest połoŜona w centralnej 
części miasta Serock. 

� W pobliŜu znajduje się szkoła, 
mniejsze punkty handlowo-
usługowe (sklepy spoŜywcze, 
wielobranŜowe itp.). 

� W odległości ok. 400 m 
znajduje się rynek główny 
miasta, przy którym połoŜona 
jest siedziba Urzędu Miasta i 
Gminy. W odległości ok. 1,6 km 
znajduje się Hotel Narvil.

� Bezpośrednie sąsiedztwo 
nieruchomości stanowią działki 
zabudowane budynkami 
usługowo-mieszkalnymi 
podobnymi do przedmiotu 
sprzedaŜy oraz grunty 
niezabudowane. Po drugiej 
stronie ul. Radzymińskiej 
posadowiony jest mieszkaniowy
budynek wielorodzinny.

� Przedmiotowa nieruchomość
jest połoŜona w centralnej 
części miasta Serock. 

� W pobliŜu znajduje się szkoła, 
mniejsze punkty handlowo-
usługowe (sklepy spoŜywcze, 
wielobranŜowe itp.). 

� W odległości ok. 400 m 
znajduje się rynek główny 
miasta, przy którym połoŜona 
jest siedziba Urzędu Miasta i 
Gminy. W odległości ok. 1,6 km 
znajduje się Hotel Narvil.

� Bezpośrednie sąsiedztwo 
nieruchomości stanowią działki 
zabudowane budynkami 
usługowo-mieszkalnymi 
podobnymi do przedmiotu 
sprzedaŜy oraz grunty 
niezabudowane. Po drugiej 
stronie ul. Radzymińskiej 
posadowiony jest mieszkaniowy
budynek wielorodzinny.

POPOŁŁOOŻŻENIE NIERUCHOMOENIE NIERUCHOMOŚŚCICI

PołoŜenie nieruchomości na mapie. śródło:  www.google.pl/maps



� Działka gruntu ma kształt 
foremny, zbliŜony do 
wydłuŜonego prostokąta, 
spłaszczonego w części 
południowej (tylnia część
działki). Posiada dostęp do 
drogi publicznej - przylega 
bezpośrednio do ulicy 
Radzymińskiej. 

� Nieruchomość jest oddalona o 
ok. 50 m od zjazdu z ulicy 
Pułtuskiej.

� Otoczenie nieruchomości:
• od strony wschodniej, 

południowej i zachodniej: 
działki zabudowane 
budynkami jednorodzinnymi

• od północy: bezpośrednio 
ulica Radzymińska

POPOŁŁOOŻŻENIE NIERUCHOMOENIE NIERUCHOMOŚŚCICI

PołoŜenie nieruchomości na mapie. śródło:  www.google.pl/maps



LOKALIZACJA I DOSTLOKALIZACJA I DOSTĘĘPNOPNOŚĆŚĆ KOMUNIKACYJNAKOMUNIKACYJNA

� Serock, to miasto połoŜone nad 
Jeziorem Zegrzyńskim, naprzeciw 
ujścia Bugu do Narwi, leŜące na 
pograniczu Kotliny Warszawskiej
i Wysoczyzny Ciechanowskiej. 
Siedziba gminy miejsko-wiejskiej 
Serock. 
� Odległość od centrum 
Warszawy wynosi ok. 40 km. 
� Serock leŜy przy drogach 
krajowych: nr 61 (Łom Ŝa –
Ostrołęka – Pułtusk – Warszawa) 
oraz nr 62 (Sokołów Podlaski –
Wyszków – Nowy Dwór Maz. –
Płock).
� Ma połączenia autobusowe z: 
Warszawą, Legionowem, 
Pułtuskiem, Ostrołęką, Szczytnem, 
Olsztynem, Mrągowem, 
Ciechanowem, Wyszkowem i 
Płońskiem.
� Przystanek autobusowy jest 
usytuowany w odległości ok. 300 m 
od przedmiotu sprzedaŜy.

PołoŜenie nieruchomości na mapie. śródło:  www.google.pl/maps



2/1103,00b/d220,60Budynek biurowy

1/0b/db/d7,80Budynek inny niemieszkalny 

Nazwa budynku Powierzchnia uŜytkowa [m2] Kubatura [m3] Powierzchnia 
zabudowy [m2]

Liczba kondygnacji naziemnych
-podziemnych

ZABUDOWA

� Budynek główny posiada 2 kondygnacje 

nadziemne oraz poddasze uŜytkowe, jest 

podpiwniczony. Usytuowany frontem do 

ulicy Radzymińskiej w ostrej granicy 

przedmiotowej działki. Wykonany 

w technologii tradycyjnej – murowanej. 

Obiekt do remontu generalnego.

� Budynek gospodarczy usytuowany na 

krańcu działki stanowi pozostałość po 

komórce oraz ubikacji. Jest w bardzo złym 

stanie technicznym.

Budynek inny niemieszkalny

Budynek biurowy

Usytuowanie budynków.Źródło: fragment mapy zasadniczej











Kontakt:

Dział Obrotu Nieruchomościami
ul. Świętokrzyska 31/33 w Warszawie, pokój nr 624, 
Telefon: +48 (22) 505 30 81, +48 725 23 19 23
e-mail: monika.pieniek@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 równieŜ 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 sprzedaŜy.


