NIERUCHOMOŚCI
POWIATU PRUSZKOWSKIEGO
NA SPRZEDAŻ
PRUSZKÓW COUNTY REAL ESTATE FOR SALE

Szanowni Państwo,
z przyjemnością oddaję w Państwa ręce folder, który mam nadzieję zachęci Was do
odwiedzenia powiatu pruszkowskiego i skłoni do obejrzenia oferowanych przez nas
nieruchomości. Przyciągamy coraz to nowych mieszkańców wspaniałym położeniem, bliskością terenów rekreacyjnych, nowoczesnymi placówkami edukacyjnymi
i sportowymi. Chętnie inwestują u nas deweloperzy, którzy budują całe kompleksy
domów wielomieszkaniowych i jednorodzinnych. Doskonały dojazd do stolicy i dogodne położenie terenów inwestycyjnych, które są dostępne w bardzo atrakcyjnych
cenach, przyciąga wielu polskich i zagranicznych przedsiębiorców.
Ponadto teren naszego powiatu jest bardzo atrakcyjny pod względem turystycznym nie tylko dzięki zabytkom i muzeom, ale jest również atrakcyjny przyrodniczo.
Liczne szlaki turystyczne: piesze, rowerowe i samochodowe prowadzą przez najciekawsze i najpiękniejsze miejsca, takie jak rezerwat przyrody w Gminie Raszyn, Las
Młochowski, Stawy w Walendowie i Pęcicach, Dolina Rzeki Utraty.
Proponowane nieruchomości są bardzo atrakcyjną ofertą handlową, ze względu
na ich usytuowanie w pobliżu największych węzłów komunikacyjnych - autostrady
A2 i drogi nr 719. Jednocześnie jest to doskonałe miejsce do prowadzenia własnego
biznesu, ponieważ naszym priorytetem jest współpraca z przedsiębiorcami i wszelakie
ułatwienia w prowadzeniu inwestycji. Jesteśmy pierwszym powiatem na Mazowszu,
który dla mieszkańców i przedsiębiorców uruchomił nowoczesny Wydział Obsługi.
Zapewniam, że powiat pruszkowski jest miejscem gdzie warto inwestować, żyć
i rozwijać swoje pasje, ponieważ jest to powiat nieskończonych możliwości.
Maksym Gołoś
Starosta Pruszkowski

Ladies and Gentlemen,
it is my great pleasure to present a brochure which I hope will encourage you to visit
Pruszków County and see the properties in our offer. Great location, proximity of
recreational areas, modern educational and sports facilities continue to attract new
residents. Real estate developers readily invest here, building entire multi-apartment
building complexes and single-family houses. Great connection to the capital and convenient location of investment areas available at very attractive prices, are assets which
attract many Polish and foreign entrepreneurs.
Furthermore, our county is extremely attractive for tourists, not only because of
the many monuments and museums available, but also due to its natural merits. Numerous tourist trails – for pedestrians, cyclists and motorists – lead through the most
interesting and beautiful spots, such as the nature reserve in the Raszyn municipality,
the Młochowski Forest, ponds in Walendów and Pęcice or the Utrata River Valley.
The offered properties are very attractive commercially, due to their proximity to
major communication nodes – the A2 freeway and route 719. At the same time they
are perfect for business, as we consider cooperation with entrepreneurs and helping
with investments to be our priority. We are the first county in the Mazovia region to
launch a modern Community Office for residents and entrepreneurs.
I can assure you that Pruszków County is a place worth investing, living and developing one’s passions in, as it is a county of unlimited opportunities.
Maksym Gołoś
Pruszków County Governer

Powiat pruszkowski jest
najmniejszym powiatem
w województwie mazowieckim
(powierzchnia wynosi 246 km , co stanowi zaledwie 0.069% powierzchni województwa) i najgęściej zaludnionym powiatem w Polsce, zamieszkuje go ponad 158 000 osób. W skład administracyjny powiatu pruszkowskiego wchodzi 6 gmin:
Piastów i Pruszków (gminy miejskie), Michałowice, Nadarzyn i Raszyn (gminy wiejskie) oraz Brwinów (gmina miejsko-wiejska).
Od północnego-wschodu graniczy z miastem
stołecznym Warszawą, od północy z powiatem
warszawskim zachodnim, od zachodu z powiatem
grodziskim i od południa z powiatem piaseczyńskim. Najodleglejszy jego kraniec dzieli od Warszawy 20 km, najbliższy tylko 12 km.
Powiat pruszkowski może poszczycić się doskonale rozwiniętą infrastrukturą transportową. Sąsiedztwo Warszawy oraz liczne połączenia drogowe (w tym autostrada) i kolejowe pozwalają na
sprawne przemieszczanie się ludności i towarów.
Dodatkowym atutem i korzyścią płynąca z sąsiedztwa stolicy jest bliskość lotniska im. Fryderyka
Chopina, które leży na granicy z gminą Raszyn.
Powiat pruszkowski jest atrakcyjnym miejscem
dla inwestorów i przedsiębiorców, dzięki temu na
terenie powiatu działa wiele podmiotów gospodarczych. Inwestorzy i przedsiębiorcy znajdują
tutaj wiele możliwości realizacji swoich zamierzeń
inwestycyjnych i biznesowych.
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Pruszków County is the smallest
county in the Mazovia Province
(with an area of 246 km2, which amounts to just
0.069% of the province’s total area) and the most
densely populated county in Poland, with a population of over 158 thousand.
The county is subdivided into six municipalities:
Piastów and Pruszków (urban municipalities),
Michałowice, Nadarzyn and Raszyn (rural municipalities) and Brwinów (urban-rural municipality).
Pruszków County borders with the capital city of
Warsaw to the northeast, Warsaw West County to
the north, Grodzisk Mazowiecki County to the west
and Piaseczno County to the south. Its farthest
point from Warsaw is 20 km away from the capital
and its closest, only 12 km.
Pruszków County greatly benefits from a welldeveloped transport infrastructure. The proximity
of Warsaw, as well as the availability of numerous
road (including a freeway) and railway connections,
allow for efficient transportation of people and
goods. An additional asset is the closeness of the
Warsaw Chopin Airport which borders with the
Raszyn municipality. Pruszków County is an attractive place for investors and entrepreneurs, therefore many economic entities operate here. Investors
and entrepreneurs can find many opportunities
here to carry out their investment and business
plans.

Starostwo Powiatowe:
ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków
tel. (22) 738-14-00
fax: (22) 728-92-47
sekretariat@powiat.pruszkow.pl
www.powiat.pruszkow.pl

Nieruchomości powiatu pruszkowskiego
oferowane na terenie Gminy Brwinów
Gmina Brwinów jest gminą miejsko-wiejską. Leży w zachodniej części województwa mazowieckiego, 25 km od centrum Warszawy. Na powierzchni ok. 70 km² mieszka ponad 23 tys. osób.
Liczące 12,5 tys. mieszkańców miasto Brwinów, z tradycją przedwojennego letniska i willową
zabudową, zachowuje swój charakterystyczny klimat. Powstają tu też nowoczesne, a zarazem
kameralne osiedla. Nowych mieszkańców przybywa: przyciąga ich cisza i piękno obszarów chronionego krajobrazu oraz dobre połączenia ze stolicą. Pociągi podmiejskie w ciągu pół godziny
przewożą pasażerów z przytulnej krainy miast-ogrodów do centrum Warszawy.
W skład gminy wchodzi 15 sołectw: Biskupice, Czubin, Domaniew, Falęcin, Kanie, Koszajec, Kotowice, Krosna, Milęcin, Moszna, Otrębusy, Owczarnia, Parzniew, Terenia i Żółwin.
Do atrakcji gminy Brwinów należą również znajdujące się w Otrębusach muzea: Muzeum
Sztuki Ludowej prof. Mariana Pokropka to bogata kolekcja zabytków współczesnej sztuki ludowej, przeważnie o tematyce sakralnej, historyczno-patriotycznej i obrzędowej oraz unikalne Muzeum Motoryzacji i Techniki, w którym znajduje się około 300 zabytkowych pojazdów.
Szacuje się, że 95% eksponatów jest sprawna technicznie. Wiele z nich jest udostępnianych
i wypożyczanych na plany filmowe.
Otrębusy to również siedziba światowej sławy Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni
i Tańca Mazowsze, sięgającego do bogactwa ludowych tańców, przyśpiewek i obyczajów, która składa się z zabytkowej siedziby, jak i z nowoczesnego centrum folklorystycznego – „Matecznika Mazowsze” – które rozpoczęło działalność w 2009 r. Matecznik działa na polu artystyczno-koncertowym, edukacyjno-szkoleniowym i promocyjnym, umacniając więzi młodego
pokolenia z kulturą polską, aktywizując region i społeczność lokalną. Dysponuje sceną i salą
widowiskową na 580 miejsc.
W Owczarni natomiast znajduje się ogród odlanych z brązu rzeźb monumentalnych autorstwa meksykańskiego artysty Juana Soriano, który należy do 100. największych artystów na
świecie.

Pruszków County properties offered
within the Brwinów municipality
The Brwinów municipality is an urban-rural municipality. It is located in the western part of the Mazovia Province, 25 km from the centre of Warsaw. Over 23 thousand persons live on an area of ca.
70 km². The city of Brwinów, population of 12.5 thousand, with a tradition of a pre-war summer resort
and mostly detached single family houses, retains its distinctive atmosphere. Modern and intimate housing estates are being built here. Peaceful surroundings and beauty of the protected landscaped coupled
with convenient access to the capital continue to attract new residents. Suburban trains transport passengers from the cosy region of garden towns to the centre of Warsaw within 30 minutes.
In the municipality there are 15 villages: Biskupice, Czubin, Domaniew, Falęcin, Kanie, Koszajec, Kotowice, Krosna, Milęcin, Moszna, Otrębusy, Owczarnia, Parzniew, Terenia and Żółwin. Attractions of the
Brwinów municipality also include museums found in Otrębusy: prof. Marian Pokropek’s Museum of
Folk Art is a rich collection of modern folk art pieces, mainly pertaining to religious, historical and patriotic subjects, as well as the unique Museum of Motorisation and Technology with approximately 300 vintage vehicles. It is estimated that 95% of the exhibits are still in working order. Many of them are rented
for the purposes of the film industry.
Otrębusy is also the seat of the world famous State Folk Group of Song and Dance “Mazowsze” which
drew from the richness of folk dances, songs and customs. Additionally, since 2009 there is a modern
folk centre there, the “Matecznik Mazowsze”. It operates in artistic-performance, educational and promotional fields, strengthening the young generation’s ties with the Polish culture, stimulating the region
and the local community. It has a stage and a 580 seat performance hall at its disposal. Furthermore, in
Owczarnia there is a garden of bronze figures created by the Mexican artist Juana Soriano who is among
the 100 biggest artists in the world.

NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONA W PARZNIEWIE DZIAŁKA
EW. NR 6/1 OBR. PARZNIEW W GM. BRWINÓW
PROPERTY IN PARZNIEW PLOT NO. 6/1, PARZNIEW, BRWINÓW MUNICIPALITY

Niezabudowana nieruchomość o powierzchni 15 ha, położona
w Parzniewie w dogodnej lokalizacji w pobliżu autostrady A2
w niedalekiej odległości od dróg wojewódzkich nr 719 Warszawa – Grodzisk Mazowiecki oraz 720 Brwinów – Nadarzyn.
W pobliżu zabudowa usługowa: hale magazynowe, hale produkcyjne.
Vacant 15 ha plot located in Parzniew, at a convenient location
near the A2 freeway, not far from Warsaw-Grodzisk Mazowiecki
719 and Brwinów-Nadarzyn 720 provincial roads. Property without investments. In the vicinity services-related development:
warehouses, production halls.

NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONA PRZY UL.WARSZAWSKIEJ
DZIAŁKA EW. NR 214/1 OBR. OTRĘBUSY GM.BRWINÓW
PROPERTY LOCATED BY WARSZAWSKA STREET
PLOT NO. 214/1, OTRĘBUSY, BRWINÓW MUNICIPALITY
Niezabudowana nieruchomość o powierzchni 0,8817 ha, w kształcie trójkątnym, położona w Otrębusach przy skrzyżowaniu dróg
wojewódzkich nr 719 Warszawa – Grodzisk Mazowiecki oraz
720 Brwinów – Nadarzyn. Nieruchomość leży na obszarze przeznaczonym w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego pod usługi i handel. Uzbrojenie terenu:
kanalizacja sanitarna, energia elektryczna, wodociąg, gaz. Nieruchomość położona w odległości 500 m od przystanku kolejki
WKD Otrębusy. Przystanek autobusowy położony przy nieruchomości.

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Starostwo Powiatowe w Pruszkowie
ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków
tel. (22) 738-15-75
nieruchomosci@powiat.pruszkow.pl

Vacant, triangle-shaped 0.8817 ha plot located in Otrębusy, at the intersection of WarsawGrodzisk Mazowiecki 719 and Brwinów-Nadarzyn 720 provincial roads. The property is
located in an area designated for services and
commerce. No investments present. Installations: sewage system, electricity, water supply
system, gas. Property 500 m away from the
Warsaw Commuter Railway (WKD) Otrębusy
stop. Bus stop next to the plot.

KOMPLEKS NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH
PRZY UL. WARSZAWSKIEJ W BRWINOWIE
PROPERTY COMPLEX BY WARSZAWSKA STREET IN BRWINÓW

Kompleks niezabudowanych nieruchomości o łącznej powierzchni około 4 ha, z wydzielonymi trzema działkami usługowymi o pow. od
1 ha do 2 ha. Teren położony przy trasie wojewódzkiej nr 719 Warszawa – Grodzisk Mazowiecki. Nieruchomość leży na obszarze przeznaczonym w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego pod ekstensywną zabudowę. Przy nieruchomości
znajdują się kanalizacja sanitarna, energia elektryczna, wodociąg, gaz. Nieruchomość położona w odległości 1500 m od przystanku kolejki WKD Otrębusy oraz 500 m od przystanku autobusowego. W okolicy dominuje zabudowa usługowa. W pobliżu znajduje się przedszkole, szkoła podstawowa oraz gimnazjum.
Complex of vacant plots, total area of 4 ha, with three 1-2 ha plots intended for service related activities. Area located near the Warsaw-Grodzisk
Mazowiecki 719 provincial road. The property is located in an area designated for extensive development. Available installations: sewage system, electricity, water supply system, gas. Property 1500 m away from the Warsaw Commuter Railway (WKD) Otrębusy stop and 500 m away
from a bus stop. In the vicinity mainly services-related development. Nearby: kindergarten, elementary school and secondary school.

KOMPLEKS NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH PRZY UL. PSZCZELIŃSKIEJ
PROPERTY COMPLEX BY PSZCZELIŃSKA STREET

Kompleks nieruchomości o łącznej powierzchni około 12 ha, z wydzielonymi działkami budowlano usługowymi o pow. od 3000 m2 do 7000 m2. Teren położony przy trasie 720 Brwinów
– Nadarzyn w pobliżu trasy wojewódzkiej nr 719 Warszawa – Grodzisk Mazowiecki. Plan zagospodarowania przestrzennego w trackie uchwalania (usługi, usługi medyczne, zabudowa
wielorodzinna, zabudowa mieszkaniowa) Przy kompleksie nieruchomości znajduje się kanalizacja sanitarna, energia elektryczna, wodociąg, gaz. Nieruchomość położona w odległości
1200 m od przystanku kolejki WKD Otrębusy oraz 300 m od przystanku autobusowego.
W okolice dominuje zabudowa wielorodzinna. W pobliżu znajduje się przedszkole, szkoła podstawowa oraz gimnazjum.

12 ha property complex with 3000-7000 m2 services-related and construction plots, located by the Brwinów-Nadarzyn 720 road, near the WarsawGrodzisk Mazowiecki 719 provincial road. The zoning plan is currently being prepared (services, medical services, multifamily houses, apartment
buildings). Available installations: sewage system, electricity, water supply
system, gas. The property is just 1200 m away from the Warsaw Commuter Railway (WKD) Otrębusy stop and 300 m away from a bus stop. In the
vicinity, mainly multifamily houses. Nearby: kindergarten, elementary school
and secondary school.

KOMPLEKS NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH MIĘDZY
UL. PSZCZELIŃSKĄ I UL. WARSZAWSKĄ W BRWINOWIE
PROPERTY COMPLEX BETWEEN PSZCZELIŃSKA
AND WARSZAWSKA STREETS IN BRWINÓW

Vacant 20 ha property complex, with 30007000 m2 construction and services-related
plots. The land is located between two proKompleks niezabudowanych nieruchomość o łącznej powierzchni około vincial roads: Warsaw-Grodzisk Mazowiecki
20 ha, z wydzielonymi działkami budowlano usługowymi o pow. od 3000 m2 719 and Brwinów-Nadarzyn 720. The propdo 7000 m2. Teren położony między dwoma trasami wojewódzkimi nr erty is designated for extensive development.
719 Warszawa – Grodzisk Mazowiecki oraz 720 Brwinów – Nadarzyn. Available installations: sewage system, elecNieruchomość leży na obszarze przeznaczonym w studium uwarunkowań tricity, water supply system, gas. The propi kierunków zagospodarowania przestrzennego pod ekstensywną zabu- erty is just 1000 m away from the Warsaw
dowę. Przy nieruchomości znajdują się kanalizacja sanitarna, energia elek- Commuter Railway (WKD) Otrębusy stop
tryczna, wodociąg, gaz. Nieruchomość położona w odległości 1000 m od and 500 m away from a bus stop. In the vicinprzystanku kolejki WKD Otrębusy oraz 500 m od przystanku autobuso- ity, mainly single-family detached houses.
wego. W okolice dominuje zabudowa jednorodzinna. W pobliżu znajduje Nearby: kindergarten, elementary school and
się przedszkole, szkoła podstawowa oraz gimnazjum.
secondary school.

Nieruchomości powiatu
pruszkowskiego oferowane
na terenie Miasta Pruszkowa
Pruszków – stolica powiatu to prawie 56 - tysięczne miasto, leży na 1915 ha
i oddalone jest o 15 km od ścisłego centrum Warszawy. Korzystne położenie – bliskość tras międzynarodowych i krajowych, lotniska międzynarodowego oraz kolejowego terminalu kontenerowego są czynnikami dynamizującymi rozwój miasta. Sprzyjający klimat
przyciąga inwestorów. W mieście zarejestrowanych jest 8 032 podmiotów gospodarczych, ponadto 688 spółek prawa handlowego i 135 firm z kapitałem zagranicznym. Wielki boom przeżywa tu
budownictwo, handel i usługi. W mieście mają swoje siedziby liczne banki.
Na terenie Miasta znajdują się muzea: Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy – placówka utworzona 1 czerwca 1975 roku wPruszkowie oraz Dulag 121 utworzone
w 2010 roku, dokumentujące historię niemieckiego obozu przejściowego oraz losy mieszkańców Warszawy wypędzonych z miasta w czasie powstania 1944 roku. Muzeum stanowi samorządową instytucję kultury powiatu pruszkowskiego. Mieści się na obrzeżach dawnych Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego (obecnie Millennium Logistic Park) w specjalnie na ten cel zaprojektowanym budynku.

Pruszków County properties offered
within the city of Pruszków

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Starostwo Powiatowe w Pruszkowie
ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków
tel. (22) 738-15-75
nieruchomosci@powiat.pruszkow.pl

Pruszków – the capital of Pruszków county, is a city of nearly 56 thousand residents. It covers an
area of 1915 ha and is located just 15 km away from the centre of Warsaw. Convenient location – the
proximity of international and national roads, an international airport and cargo terminal – are factors
which drive the development of the city. A favourable atmosphere attracts investors. 8032 economic
entities are registered in the city, with an additional 688 commercial companies and partnerships and
135 companies with foreign capital. Construction, commercial and services sectors are going through
an economic boom. Numerous banks have their offices here.
There is a number of museums in Pruszków: the Mazovian Centre of Metallurgy, opened on June 1,
1975, and Dulag 121, opened in 2010. It documents the history of the temporary Nazi German camp
and the fate of Warsaw residents driven out of the capital during the 1944 uprising. The museum is a
self-government cultural institution of Pruszków County. It is located at the edge of former Railway
Repair Works (presently Millennium Logistic Park), in a building specially erected for this purpose.

NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONA PRZY UL. MECHANIKÓW W PRUSZKOWIE
DZIAŁKA EW. NR 434 OBR. 19
PROPERTY BY MECHANIKÓW STREET IN PRUSZKÓW
PLOT NO. 434, AREA 19

Zabudowana nieruchomość o powierzchni 0,4575 ha, o kształcie prostokątnym
o szerokości 61 m i długości około 75 m położona przy ul. Mechaników w Pruszkowie, przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
pod budownictwo wysokie i usługi oznaczona symbolem 2MW/U:
• 6 kondygnacji nadziemnych, maksymalna wysokość budynku 24 m,
• 2 kondygnacje podziemne,
• 10% powierzchni biologicznie czynnej do zabudowy usługowo – mieszkaniowej,
• 5% powierzchni biologicznie czynnej do zabudowy usługowej.
Uzbrojenie terenu: kanalizacja sanitarna, energia elektryczna, wodociąg, gaz.
Nieruchomość położona w odległości 700 m od przystanku kolejki SKM Pruszków.
Przystanek autobusowy położony przy nieruchomości. Kompleks szkolno – sportowy oddalony 300 m od nieruchomości. W sąsiedztwie powstaje nowa inwestycja mieszkaniowo usługowa.

Developed 0.4575 ha property, square-shaped, 61 m wide and 75 m long, by Mechaników
Street in Pruszków, designated for tall and service related construction, labelled 2MW/U:
• 6 levels above the ground, max. building height: 24 m,
• 2 underground levels,
• 10% of biologically active area designated for services-related
and residential development,
• 5% of biologically active area designated for services-related development.
Available installations: sewage system, electricity, water supply system, gas.
Property located just 700 m away from the Pruszków SKM suburban railway station. Bus stop next to the property. An educational-sports complex located just
300 m away from the property. In the vicinity, new residential and services-related
investment.

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Starostwo Powiatowe w Pruszkowie
ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków
tel. (22) 738-15-75
nieruchomosci@powiat.pruszkow.pl

