
NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ  

- 

Pila ul. Wawelska 
grunt niezabudowany 

Powierzchnia gruntu: 4,9197 ha 

Położenie: Piła, ul. Wawelska 

Tytuł prawny: własność 

Kliknij  
i zlokalizuj na 
mapie 

https://www.google.pl/maps/place/Wawelska/@53.1433205,16.7782331,1102m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x4703e5ccbdddeabd:0x38408b6511ea6670
https://www.google.pl/maps/place/Wawelska/@53.1433977,16.7773546,546m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x4703e5ccbdddeabd:0x38408b6511ea6670


Przedmiot sprzedaży: 

 

prawo własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych, 

oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o numerach: 54/12, 54/14, 

54/15 i 54/20 oraz udział 4277/10000 w prawie własności działki 54/27 

o łącznej powierzchni 49 197 m kw., opisane odpowiednio w księgach 

wieczystych nr PO1I/00017846/1 i PO1I/00028793/4.  

 



Przedmiot sprzedaży: 

Miejscowość  Piła, woj. wielkopolskie 

Dzielnica  / Rejon wschodnia część miasta Piła, dzielnica Zamość  

Ulica, nr budynku i lokalu Ulica Wawelska, w pobliżu skrzyżowania z ul. Lutycką i ul. Torową  

Działka ewidencyjna 54/12, 54/14, 54/15, 54/20 oraz udział wynoszący 4277/10000 w prawie własności 

działki nr 54/27 z obrębu 28 o łącznym obszarze 49 197 m kw.  

Księga wieczysta Sąd Rejonowy w Pile VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą 

 Nr PO1I/00017846/1 i PO1I/00028793/4.  

Właściciel Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie  

Stan prawny gruntu własność 

Wpisy w dziele III i IV KW  Brak wpisu  



Grunt: 

 

Nieruchomość jako całość ma kształt nieregularny i nie jest 

zabudowana. Poszczególne działki mają regularny kształt, posiadają 

ustanowiony dostęp do drogi publicznej, za wyjątkiem działki 54/14, dla 

której możliwe jest jego ustanowienie. Teren płaski, nie jest ogrodzony.  

W północnej oraz południowo-wschodniej części przez nieruchomość 

przechodzi linia energetyczna średniego napięcia. Bezpośrednie 

otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa przemysłowa oraz tereny 

niezabudowane.  

Nieruchomość ma dostęp do następujących sieci uzbrojenia 

technicznego : wodociągowej, energetycznej, kanalizacyjnej, 

telefonicznej. Sieć gazowa dostępna około 500 m od nieruchomości 

skrzyżowanie ul. Wawelskiej i Składowej.  

 

 

Sytuacja planistyczna: 

Dla terenu nieruchomości nie ma obowiązującego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego.  Zgodnie z ustaleniami zmiany 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta Piły ( uchwała Nr XLIV/546/06 Rady Miasta Piły z 24 stycznia  

2006 r. ) teren leży w granicach obszarów zmian w strukturze przestrzeni 

miasta, oznaczonego symbolem  

P1 – teren predysponowany do lokalizacji funkcji ponadlokalnych, 

potencjalny teren bazy obsługi transportowej (zjazd z drogi ekspresowej 

S11); oraz w granicach obszarów przeznaczonych pod zabudowę, 

oznaczone symbolem graficznym tj. tereny akwizycji gospodarczej 

predysponowane do prowadzenia zorganizowanej działalności 

inwestycyjnej. 

 



Otoczenie nieruchomości: 

 

Bezpośrednie otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa przemysłowa oraz tereny niezabudowane.  

Nieruchomość graniczy z:  

  od strony zachodniej: teren zabudowany torem kolejowym (działka ew. 51), siedziba Rhenus Recycling Polska Sp. z o.o. 

(działka ew. 49/54), teren Pumar Sp. z o.o. (działka ew. 49/51);  

  od strony wschodniej: budynki Iveco Gibas Mechanika Pojazdowa (działka ew. 59/1), teren zabudowany Raben Polska Sp. 

z o.o. (działki ew. 54/16 i 54/19);  

  od strony północnej: droga publiczna – ul. Wawelska, skrzyżowanie z ul. Lutycką; zabudowa przemysłowo-usługowa (m. in. 

Pol-Dróg);  

  od strony południowej: teren rowu, planowana droga (działka ew. 60): tereny podstrefy Piła Pomorskiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej; 



Otoczenie nieruchomości:  

Stron zachodnia - teren w u.w. Pumar Sp. z o.o.   

Strona zachodnia – działka 54/13 (os. fiz.)   Strona północno-zachodnia – nieruchomości 

Rhenus Recycling i Pol-Dróg   

Strona południowo–wschodnia - teren SSE   



Otoczenie nieruchomości:  

Strona południowo-zachodnia   Strona zachodnia - rów, tory kolejowe i ul. Torowa  

Strona wschodnia - nieruchomość Raben Polska Strona północna - ul. Wawelska   



Dostępność komunikacyjna: 

 

Nieruchomość zlokalizowana jest  na obrzeżach miasta Piły  przy 

ulicy Wawelskiej, w pobliżu skrzyżowania z ul. Lutycką i ul. Torową  

w rejonie przemysłowo - usługowym (w sąsiedztwie Pomorskiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej) , w odległości ok. 800 m od węzła 

drogi ekspresowej S11 stanowiącej ważną arterię komunikacyjną 

prowadzącą w kierunku Koszalina, Poznania, Bytomia, Katowic.  

 

Transport publiczny zapewniony jest przez MZK Piła (przystanek 

autobusowy położony w pobliżu nieruchomości). Najbliższa stacja 

kolejowa, Piła Główna oraz dworzec autobusowy zlokalizowane są 

około 2,5 km na zachód od nieruchomości. W odległości około 105 

km w kierunku południowym od przedmiotowej nieruchomości 

zlokalizowany jest Port Lotniczy Poznań – Ławica. 

 

Ze względu na charakter sąsiedztwa oraz bliskość tras 

komunikacyjnych, jest to dobra lokalizacja dla działalności  

o charakterze przemysłowym, magazynowym i usługowym.  

 

 



 
 
 
 
 
 
  

Nieruchomości Poczty Polskiej S.A.   

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 jako stan taki, w jakim nieruchomość znajduje się w dacie oględzin/sprzedaży. 

 



 
 
 
 
 
 
  

Nieruchomości Poczty Polskiej S.A.   

Kontakt:  

Poczta Polska S.A.  

Pion Infrastruktury 

00 – 941 Warszawa,  

ul. Świętokrzyska 31/33, pokój nr 447 

Telefon:  22 505 34 77 

E-mail: agnieszka.abramow@warszawa.poczta-polska.pl  
 

mailto:agnieszka.abramow@warszawa.poczta-polska.pl?subject=Olsztyn%20Lmanowskiego
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