
Łomianki ul. Warszawska 258 (fragm.)
Nieruchomość na sprzedaż

___________________________________________________________________________



Miejscowość Łomianki

gmina Łomianki, powiat warszawski zachodni, woj. mazowieckie

Ulica, nr budynku ul. Warszawska (wjazd od ul. Gościńcowej)

Działka ewidencyjna Działka nr 867/2 z obrębu nr 0005 o powierzchni 683 m²

niezabudowana

Księga wieczysta KW Nr WA4M/00454304/3

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie 

X Wydział Ksiąg Wieczystych

Stan prawny gruntu Użytkowanie wieczyste

PODSTAWOWE INFORMACJE



 Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana nieruchomość gruntowa o pow. 683 m² w użytkowaniu wieczystym Poczty

Polskiej S.A. do dnia 05.12.2089 r.

 Nieruchomość położona jest w Łomiankach, powiat warszawski zachodni, województwo mazowieckie, na tyłach działki

zabudowanej budynkiem Urzędu Pocztowego przy ul. Warszawskiej. Wjazd na nieruchomość urządzono od strony ulicy

Gościńcowej.

 Zgodnie z Wypisem ze Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Stare Łomianki”, działka nr ewid. 867/2

położona jest w Łomiankach, obręb 0005 na terenie oznaczonym symbolem UM6 – z przeznaczeniem pod śródmiejską

zabudowę usługowo – mieszkaniową, nieuciążliwą.

 Nieruchomość ogrodzona siatką oraz ogrodzeniem z metalowych przęseł na podmurówce.

 Działka jest nieuzbrojona, lecz posiada możliwość przyłączenia do wszystkich sieci infrastruktury technicznej.

 Działka ma kształt zbliżony do prostokąta o przybliżonych wymiarach 21 mb x 32 mb, posiada dostęp do drogi

publicznej - przylega bezpośrednio do ulicy Gościńcowej.

PODSTAWOWE INFORMACJE



 Łomianki są miastem położonym 14 km od centrum Warszawy, siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Łomianki.

 Przedmiotowa działka znajduje się na terenie Łomianek Starych położonych przy głównej arterii miasta – ulicy

Warszawskiej. Bezpośrednio przylega do ulicy Gościńcowej w odległości ok. 1 km od centrum Łomianek.

 Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca z różnych okresów oraz

budynek urzędu pocztowego.

 W niedalekiej okolicy znajduje się siedziba Urzędu Miasta, Biblioteka Publiczna, przedszkole oraz kościół parafialny, a

także drobne obiekty handlowo-usługowe i przystanek komunikacji miejskiej.

POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

Położenie miejscowości na mapie Polski. 

Źródło: www.wikipedia.pl

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



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

 Otoczenie nieruchomości:

• od strony wschodniej: ulica

Gościńcowa

• od północy i południa:

zabudowa jednorodzinna z

różnych okresów

• od zachodu: działka

zabudowana budynkiem UP

Łomianki

 Dalsze sąsiedztwo stanowią

działki zabudowane

budynkami mieszkalnymi

jednorodzinnymi.

POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI



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

 Łomianki są położone przy drodze

krajowej nr 7 Warszawa - Gdańsk.

 Miasto posiada własną

komunikację autobusową,

obsługującą kilka linii, z których

linia Ł1 oraz Ł2 umożliwia dojazd

do stacji Metro Młociny oraz

Marymont.

 Do południowej części miasta

dojeżdża także autobus podmiejski

„701” ZTM w Warszawie.

 Dodatkowo przez Łomianki

przejeżdżają autobusy PPKS

Warszawa a także prywatnej firmy

przewozowej TransLud.

LOKALIZACJA I DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA















Kontakt:

Wydział Zarządzania 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 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.

http://www.nieruchomosci.poczta-polska.pl/

