
Nieruchomość do sprzedaży

Kamion 73A



Przedmiot sprzedaPrzedmiot sprzeda ŜŜy:y:

Miejscowość Kamion, woj. mazowieckie

Powiat Ŝyrardowski

Adres Kamion 73A

Działka ewidencyjna Działka nr 345 z obrębu nr 0014 - Kamion o powierzchni 800 m²

zabudowana budynkiem eksploatacyjnym o łącznej pow. uŜytkowej 
179,95 m2

Księga wieczysta Sąd Rejonowy w śyrardowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi 

księgę wieczystą KW Nr PL1Z/00038370/1



Cena sprzeda Ŝy:
151.000,00 zł netto
sprzedaŜ nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT

Przewidywany termin przetargu:
grudzie ń 2014 r.



OgOgóólny opis nieruchomolny opis nieruchomo śścici ::

Przedmiotem sprzeda Ŝy jest nieruchomo ść gruntowa o pow. 800 m 2 w 

uŜytkowaniu wieczystym Poczty Polskiej S.A. do dnia 0 5.12.2089 r.,

zabudowana budynkiem murowanym, dwukondygnacyjnym, wolnostoj ącym 

częściowo podpiwniczonym o ł ącznej powierzchni u Ŝytkowej 179,95m², 

stanowi ącym odr ębny od gruntu przedmiot własno ści. 

Nieruchomo ść poło Ŝona jest w miejscowo ści Kamion, powiat Ŝyrardowski, 

województwo mazowieckie. Zgodnie z Wypisem ze Studiu m Uwarunkowa ń i 

Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pus zcza Mariańska 

działka nr ewid. 345 poło Ŝona jest w terenie zabudowy mieszkaniowej, 

jednorodzinnej, usług nieuci ąŜliwych.



Budynek murowany, dwukondygnacyjny wolnostoj ący, cz ęściowo 

podpiwniczony o ł ącznej pow. u Ŝytkowej 179,95 m 2. Pokrycie budynku wykonane 

z papy, stolarka drzwiowa wewn ętrzna – drewniana, stolarka drzwiowa 

zewnętrzna – metalowa. Stolarka okienna cz ęściowo wykonana z PCV, cz ęściowo 

drewniana z zainstalowanymi kratami (parter). Budyn ek wyposa Ŝony w 

instalacje: elektryczn ą, co lokalne oraz instalacj ę wodoci ągow ą.

Przedmiotowy budynek jest obci ąŜony ograniczonym prawem rzeczowym na 

rzecz Orange S.A. – u Ŝytkowanie lokalu o pow. 20 m 2, który znajduje si ę na 

parterze budynku i posiada oddzielne wej ście oraz licznik zu Ŝycia energii i 

ogrzewanie elektryczne.

Budynek:



DostDost ęępnopno śćść komunikacyjnakomunikacyjna

Przedmiotowa nieruchomo ść znajduje si ę w centrum wsi Kamion, 

w gminie Puszcza Maria ńska. 

Przez gmin ę przebiegaj ą dwie linie kolejowe: warszawsko – wiede ńska ze stacj ą w 

Radziwiłłowie Mazowieckim i skierniewicko – brzeska ze stacj ą w Puszczy 

Mariańskiej oraz przystankami w Długok ątach i Grabcach. Druga linia – obsługuje 

jedynie ruch towarowy. Przez gmin ę przebiega droga krajowa 719 Kamion –

śyrardów – Warszawa.













Otoczenie:Otoczenie:

Kamion – wie ś poło Ŝona w województwie mazowieckim, powiecie 

Ŝyrardowskim. Le Ŝy nad rzek ą Rawką. W pobli Ŝu szkoła podstawowa, lokalne 

sklepy, drobne przedsi ębiorstwa usługowe, oraz pr ęŜnie działaj ący Ośrodek 

Szkoleniowo-Wypoczynkowy Chor ągwi Stołecznej ZHP. Dobrze rozwini ęta 

agroturystyka.



Rzeka Rawka

Spływ kajakiem Rawk ą to niezwykłe 
spotkanie z dzik ą, niezapomnian ą
przyrod ą. Rzeka ta jest ju Ŝ ostatni ą
rzeką Polski Środkowej, która 
zachowała w cało ści swój naturalny 
charakter. Rw ąca, poprzecinana 
groblami, zwalonymi drzewami rzeka 
stanowi wyzywanie dla najwytrwalszych 
wioślarzy.



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 Ŝsze informacje mo Ŝna 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 moŜna ogl ądać po uprzednim uzgodnieniu z:
Administratorem tel. 22 557-97-61, kom. 502 019 344



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.

Zastrzeżenie:


