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KW Nr S1O/00085934/6

Sąd Rejonowy w Ostrołęce

VI Wydział Ksi ąg Wieczystych

Księga wieczysta

UŜytkowanie wieczysteStan prawny gruntu

Miejscowość Ostrołęka

gmina m. Ostrołęka, powiat m. Ostrołęka, woj. mazowieckie

Ulica, nr budynku ul. śeromskiego 13

Działka ewidencyjna Działka nr 61864/1 z obrębu nr 0006-6 o powierzchni 1.378 m²

niezabudowana

PODSTAWOWE INFORMACJEPODSTAWOWE INFORMACJE



� Przedmiotem sprzedaŜy jest niezabudowana nieruchomość gruntowa o pow. 1.378 m² w uŜytkowaniu wieczystym Poczty 

Polskiej S.A. do dnia 05.12.2089 r.

� Nieruchomość połoŜona jest w Ostrołęce, powiecie m. Ostrołęka, województwie mazowieckim, u zbiegu ulicy 

śeromskiego oraz drogi dojazdowej do placu dworcowego. 

� Dla terenie nieruchomości nie ma obowiązującego MPZP. Zgodnie z Decyzją Nr 25/15 o ustaleniu warunków zabudowy 

WAB.6730.33.2015 z dnia 09.06.2015 r. działka nr ewid. 61864/1 jest przeznaczona pod zabudowę usługowo –

mieszkaniową.

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

� Działka ma kształt zbliŜony do prostokąta o przybliŜonych wymiarach 40 mb x 35 mb ze ściętym naroŜnikiem od strony 

północnej - zachodniej, posiada dostęp do drogi publicznej - przylega bezpośrednio do ulicy śeromskiego.

� Nieruchomość ogrodzona siatką oraz ogrodzeniem z metalowych przęseł na podmurówce.

� Południowy fragment ogrodzenia nieruchomości nie pokrywa się z aktualna granicą geodezyjną działki. 

PODSTAWOWE INFORMACJEPODSTAWOWE INFORMACJE



� Ostrołęka jest miastem na prawach powiatu w województwie mazowieckim. Jest siedzibą powiatu ostrołęckiego.
� Przedmiotowa działka znajduje się w południowo – zachodniej części miasta, w pobliŜu wylotowej drogi wojewódzkiej nr 627 

w kierunku Ostrowii Mazowieckiej.
� Najbli Ŝsze otoczenie nieruchomości stanowi sąsiadująca bezpośrednio działka zabudowana budynkiem urzędu pocztowego 

UP Ostrołęka 7 oraz zabudowa jednorodzinna wolnostojąca z róŜnych okresów, tereny usługowe oraz tereny PKP z 
budynkiem Dworca Kolejowego.

POPOŁŁOOŻŻENIE NIERUCHOMOENIE NIERUCHOMOŚŚCICI

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

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



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

� Otoczenie nieruchomości:

• od strony wschodniej: działka 

zabudowana budynkiem UP 

Ostrołęka 7

• od południa: zabudowa 

jednorodzinna z róŜnych okresów 

oraz tereny PKP

• od zachodu: uliczka będąca droga 

dojazdowa do Placu Dworcowego i 

stacji PKP

• od północy: ulica St.śeromskiego

� Dalsze sąsiedztwo stanowią działki 

zabudowane budynkami 

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

LOKALIZACJA I DOSTLOKALIZACJA I DOSTĘĘPNOPNOŚĆŚĆ KOMUNIKACYJNAKOMUNIKACYJNA



� Ostrołęka jest połoŜona przy drodze krajowej nr 61 zwanej „gościńcem mazurskim”.

� Ma bezpośrednie połączenie drogowe z Warszawą, Olsztynem i Białymstokiem, od których oddalona jest o ok. 120 km.

� Transport drogowy: 

Przez Ostrołękę przebiegają dwie drogi krajowe i dwie drogi wojewódzkie:

- Droga krajowa nr 53 – Olsztyn – Szczytno – Rozogi – Myszyniec – Kadzidło – Ostrołęka 

- Droga krajowa nr 61 – Warszawa – Jabłonna – Serock – Pułtusk – RóŜan – Ostrołęka – ŁomŜa – Grajewo – Augustów. 

- Droga wojewódzka nr 544 – Brodnica – Lidzbark – Działdowo – Mława – Przasnysz – Krasnosielc – Ostrołęka. 

- Droga wojewódzka nr 627 – Ostrołęka – Sokołów Podlaski

� Transport kolejowy: Obecnie przez miasto przebiega linia kolejowa nr 29 z Tłuszcza do Ostrołęki. PasaŜerowie 

podróŜujący do stolicy muszą korzystać ze stacji przesiadkowej w Tłuszczu.

� Miasto posiada własną komunikację autobusową. Za organizację transportu miejskiego w Ostrołęce odpowiedzialny jest 

Miejski Zakład Komunikacji. Ostroł ęcki MZK dysponuje obecnie 30 autobusami. 
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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 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.


