
Nieruchomość do sprzedaży

Kałuszyn, działka nr 2792/7 o pow.0,1169 ha



Przedmiot sprzedaPrzedmiot sprzeda żży:y:

Miejscowość Kałuszyn, woj. mazowieckie

Powiat miński

Adres Kałuszyn, ul. Warszawska

Działka ewidencyjna Działka nr  2792/7 z obrębu 0006 – KAŁUSZYN o powierzchni 1.169 m²

niezabudowana

Księga wieczysta Sąd Rejonowy w Siedlcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi 

księgę wieczystą KW Nr SI1S/00013907/2



Przewidywana cena sprzeda ży:
65.000,00 zł netto
sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT

Przewidywany termin przetargu:
grudzie ń 2014 r.



Opis nieruchomości:

Przedmiotem sprzeda ży jest prawo u żytkowania wieczystego nieruchomo ści 

gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,1169 ha, p oło żonej w miejscowo ści 

Kałuszyn, powiecie mi ńskim. Działka przeznaczona w Miejscowym Planie 

Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kałuszyn pod  sport i rekreacj ę. 

Nieruchomo ść posiada nieregularny kształt składaj ący si ę z dwóch prostok ątów. 

Mniejszy przylega do ul. Warszawskiej i stanowi doj azd do prostok ąta wi ększego, 

poło żonego na tyłach nieruchomo ści s ąsiaduj ącej, zabudowanej przez budynek PP 

S.A, w którym funkcjonuje UP. Teren ogrodzony.



DostDost ęępnopno śćść komunikacyjnakomunikacyjna

Miasto Kałuszyn poło żone jest na Wysoczy źnie Kałuszy ńskiej, 

w odległo ści 35 km na zachód od Siedlec i 50 km od Warszawy. Pr zez 

Kałuszyn przebiega droga krajowa nr 2. Nieruchomo ść zlokalizowana przy 

ulicy Warszawskiej stanowi ącej odcinek trasy krajowej Warszawa –

Terespol – Moskwa.





Otoczenie:Otoczenie:
Nieruchomo ść znajduje si ę w ci ągu zabudowy przy głównej ulicy miasta, 

naprzeciwko parku i ko ścioła. Poło żona jest w ruchliwym miejscu miasta, które 

stanowi lokalny o środek handlowo – usługowy: drobny przemysł 

elektrotechniczny, chemiczny, skórzany, spo żywczy (herbaciany) i drzewny.

W sąsiedztwie znajduje si ę Urząd Miasta i Gminy Kałuszyn, szkoła podstawowa, 

stra ż pożarna, sie ć sklepów i lokali usługowych .



Dane kontaktoweDane kontaktowe

POCZTA POLSKA S.A. 
z siedzib ą w Warszawie 00-940 Warszawa ul. Stawki 2

Prowadz ący przetarg: 
Poczta Polska S.A. 

Pion Infrastruktury w Warszawie ul. Ratuszowa 7/9; 03-450 Warszawa

Bli ższe informacje mo żna uzyska ć w siedzibie 
Pion Infrastruktury Wydział Obrotu Nieruchomościami i Regulacji Stanów Prawnych  
ul. Ratuszowa 7/9 w Warszawie pok. 207, 

tel. 22 618 42 22 wew. 143 lub 144, www.poczta-polska.pl/nieruchomosci

Nieruchomo ść można ogl ądać po uprzednim uzgodnieniu z:
Administratorem tel. 25 644-44-72, kom. 502 019 397



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.

Zastrzeżenie:


