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Tarczyn

Prażmów

Lesznowola Konstancin-Jeziorna

województwo mazowieckie, 
powiat piaseczyński, gmina Góra Kalwaria

adres nieruchomości: 05-530 Góra Kalwaria,
ul. Dominikańska 9 

20 km od granic Warszawy

30 km od lotniska Chopina

szlaki komunikacyjne

linie kolejowe

teren byłej jednostki wojskowej



Gmina Góra Kalwaria leży w jednym z najludniejszych 
i najbogatszych powiatów podwarszawskich - powiecie 
piaseczyńskim.

Miasto założone zostało w XVII w. przez biskupa Stefana 
Wierzbowskiego jako Nowa Jerozolima, sanktuarium 
Męki Pańskiej. Zbudowane na planie krzyża łacińskiego, 
nawiązuje do układu przestrzennego Jerozolimy i jest 
najbardziej oryginalnym rozwiązaniem urbanistycznym 
w Polsce.

Z czasem Góra Kalwaria stała się miejscem wielokulturo-
wym. Osiedlali się tu prawosławni, ewangelicy, Żydzi.

Miasto może poszczycić się wielowiekową historią, 
która pozostawiła na tym terenie wiele godnych obejrze-
nia zabytków. O historii Żydów z Góry Kalwarii przypomi-
na zabudowa centrum miasta, gdzie znajduje się dawna 
synagoga i dwór cadyka. Zaledwie kilka kilometrów dzieli 
miasto od Czerska i ruin zamku Książąt Mazowieckich 
wzniesionego w XIV w.  Góra Kalwaria ma także bogatą 
historię militarną z 95-letnim (1916 – 2001) stacjonowa-
niem oddziałów wojsk polskich w mieście i tutejszych 
koszarach.

Atutem turystycznym gminy jest bliskość Wisły, piękne 
ukształtowanie terenu i związane z tym możliwości 
aktywnego wypoczynku.

Północna część gminy to teren przeznaczony głównie na 
działalność usługową i przemysł nieuciążliwy dla 
środowiska. Część południową zajmują przede wszystkim 
sady.

Miasto i Gmina Góra Kalwaria

liczba mieszkańców - i rośnie25 tys. 

liczba podmiotów gospodarczych -  i rośnie3,5 tys.
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powierzchnia użytkowa budynku

numer ewidencyjny działki

powierzchnia nieruchomości

rok budowy1863

3,6 m

liczba kondygnacji

stan technicznydobry, wymaga remontu

ochrona konserwatorska

walory nieruchomościbudynek w carskim stylu architektonicznym
bezpośrednie sąsiedztwo drogi krajowej 79, nasadzenia

media

przeznaczenie nieruchomości i sposób 
jej zagospodarowania według planu 
miejscowego 

3UcMw - tereny zabudowy usługowej - usługi o charakterze 
centrotwórczym w zabudowie śródmiejskiej: usługi 

publiczne, usługi kultury (kino, sale widowiskowe, teatr, 
galerie sztuki, muzea), usługi handlu detalicznego, 

usługi gastronomii, usługi turystyki (hotele, motele) 
i zamieszkania zbiorowego, gabinety odnowy biologicznej 

typu SPA, gabinety kosmetyczne, przychodnie lekarskie, 
obiekty o charakterze szpitalnym oraz mieszkalnictwo

 wielorodzinne.

dz. 37/19 z obrębu 1-02 m. Góra Kalwaria

0,36 ha

2440 m kw.

3 + poddasze

koszarowiec 1 1

wodociąg i energia elektryczna doprowadzone 
do budynku, kanalizacja miejska

wysokość pomieszczeń

nieruchomość w granicy strefy konserwatorskiej „A”,
decyzja 144-A (podstrefa AI)



Wizualizacja

okres trwania umowy

wysokość opłat: 
minimalny czynsz roczny

(ne�o)

termin wnoszenia opłat: 

30 lat

w pierwszym roku od daty podpisania umowy 
- 10 000 zł 
w drugim roku od daty podpisania umowy 
- 20 000 zł 
w trzecim roku od daty podpisania umowy 
- 50 000 zł 
w czwartym roku od daty podpisania umowy
- 100 000 zł 
lata następne: 
czynsz waloryzowany o średnioroczny wskaźnik cen towarów
i usług w stosunku do czynszu ustalonego za czwarty rok dzierżawy.

czynsz płacony rocznie; 
podlega corocznej waloryzacji począwszy od piątego roku dzierżawy

oferta dzierżawy
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powierzchnia użytkowa budynku

nr ewidencyjny działki 

powierzchnia nieruchomości 

rok budowy

liczba kondygnacji

stan technicznywymaga remontu

ochrona konserwatorska

media

przeznaczenie nieruchomości i sposób 
jej zagospodarowania według planu
miejscowego 

3UcMw - tereny zabudowy usługowej - usługi o charakterze 
centrotwórczym w zabudowie śródmiejskiej: usługi 

publiczne, usługi kultury (kino, sale widowiskowe, teatr, 
galerie sztuki, muzea), usługi handlu detalicznego, 

usługi gastronomii, usługi turystyki (hotele, motele)
i zamieszkania zbiorowego, gabinety odnowy 

biologicznej typu SPA, gabinety kosmetyczne, 
przychodnie lekarskie,  obiekty o charakterze szpitalnym

oraz mieszkalnictwo wielorodzinne.

dz. 37/17 z obrębu 1-02 m. Góra Kalwaria

0,37 ha

2530 m kw.

częściowo podpiwnicznony, 3 + poddasze

koszarowiec 22

walory nieruchomościbudynek w carskim stylu architektonicznym
bezpośrednie sąsiedztwo drogi krajowej 79, nasadzenia

wysokość pomieszczeń

1863

3,6 m

nieruchomość w granicy strefy konserwatorskiej „A”,
decyzja 144-A (podstrefa AI)

wodociąg i energia elektryczna doprowadzone 
do budynku, kanalizacja miejska

okres trwania umowy

wysokość opłat: 
minimalny czynsz roczny

(ne�o)

termin wnoszenia opłat: 

30 lat

w pierwszym roku od daty podpisania umowy 
- 10 000 zł 
w drugim roku od daty podpisania umowy 
- 20 000 zł 
w trzecim roku od daty podpisania umowy 
- 50 000 zł 
w czwartym roku od daty podpisania umowy
- 100 000 zł 
lata następne: 
czynsz waloryzowany o średnioroczny wskaźnik cen towarów
i usług w stosunku do czynszu ustalonego za czwarty rok dzierżawy.

czynsz płacony rocznie; 
podlega corocznej waloryzacji począwszy od piątego roku dzierżawy

oferta dzierżawy



Wizualizacja
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powierzchnia użytkowa budynku

nr ewidencyjny działki 

powierzchnia nieruchomości 

rok budowy1905

liczba kondygnacji

stan technicznyelewacja odnowiona, nowe okna 
wnętrze wymaga remontu

ochrona konserwatorska

media

przeznaczenie nieruchomości i sposób 
jej zagospodarowania według planu 
miejscowego 

4Uc - tereny zabudowy usługowej - usługi o charakterze 
centrotwórczym w zabudowie śródmiejskiej: usługi 

publiczne, usługi kultury (kino, sale widowiskowe, teatr, 
galerie sztuki, muzea), usługi handlu detalicznego, 

usługi gastronomii, usługi turystyki (hotele, motele)
i zamieszkania zbiorowego, gabinety odnowy 

biologicznej typu SPA, gabinety kosmetyczne, 
przychodnie lekarskie, obiekty o charakterze 

szpitalnym i innym;

dz. 37/23 z obrębu 1-02 m. Góra Kalwaria

0,22 ha

1681 m kw.

3 

3,3 m 

3budynek łączności 3

nie

walory nieruchomościodnowiona elewacja, nowe okna, bezpośrednie sąsiedztwo
 przychodni zdrowia i ośrodka kultury, nasadzenia

wysokość pomieszczeń

wodociąg i energia elektryczna doprowadzone 
do budynku, kanalizacja miejska



okres trwania umowy

wysokość opłat: 
minimalny czynsz roczny

(ne�o)

termin wnoszenia opłat: 

30 lat

w pierwszym roku od daty podpisania umowy 
- 10 000 zł 
w drugim roku od daty podpisania umowy 
- 20 000 zł 
w trzecim roku od daty podpisania umowy 
- 40 000 zł 
w czwartym roku od daty podpisania umowy
- 80 000 zł 
lata następne: 
czynsz waloryzowany o średnioroczny wskaźnik cen towarów
i usług w stosunku do czynszu ustalonego za czwarty rok dzierżawy.

czynsz płacony rocznie; 
podlega corocznej waloryzacji począwszy od piątego roku dzierżawy

oferta dzierżawy

Wizualizacja
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powierzchnia użytkowa budynku

nr ewidencyjny działki 

powierzchnia nieruchomości 

rok budowy1930

liczba kondygnacji

stan technicznywymaga remontu

gminna ewidencja zabytków ochrona konserwatorska

media

przeznaczenie nieruchomości i sposób 
jej zagospodarowania według miejscowego 
planu

4Uc - tereny zabudowy usługowej - usługi o charakterze 
centrotwórczym w zabudowie śródmiejskiej: usługi 

publiczne, usługi kultury (kino, sale widowiskowe, teatr, 
galerie sztuki, muzea), usługi handlu detalicznego, 

usługi gastronomii, usługi turystyki (hotele, motele)
i zamieszkania zbiorowego, gabinety odnowy biologicznej 

typu SPA, gabinety kosmetyczne, przychodnie lekarskie, 
obiekty o charakterze szpitalnym i innym;

dz. 37/22 z obrębu 1-02 m. Góra Kalwaria

0,12 ha

251 m kw.

1

3 m

44budynek 4 hydroforniabudynek 4 hydrofornia

walory nieruchomościbezpośrednie sąsiedztwo ul. Białka, ciąg komunikacji pieszej,
 dużo wolnej przestrzeni wokół budynku

wysokość pomieszczeń

wodociąg i energia elektryczna doprowadzone 
do budynku, kanalizacja miejska

okres trwania umowy

wysokość opłat: 
minimalny czynsz roczny

(ne�o)

termin wnoszenia opłat: 

30 lat

w pierwszym roku od daty podpisania umowy 
- 5 000 zł 
w drugim roku od daty podpisania umowy 
- 7 500 zł 
w trzecim roku od daty podpisania umowy 
- 10 000 zł 
w czwartym roku od daty podpisania umowy
- 20 000 zł
lata następne: 
czynsz waloryzowany o średnioroczny wskaźnik cen towarów
i usług w stosunku do czynszu ustalonego za czwarty rok dzierżawy.

czynsz płacony rocznie; 
podlega corocznej waloryzacji począwszy od piątego roku dzierżawy

oferta dzierżawy



Wizualizacja
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powierzchnia użytkowa budynków

nr ewidencyjny działek 

powierzchnia nieruchomości 

rok budowy 1964

5,2 m

kondygnacje

stan technicznywymaga remontu

ochrona konserwatorskabudynek stołówki nie objęty ochroną konserwatorską,
budynek aresztu wpisany do gminnego rejestru zabytków

media

przeznaczenie nieruchomości i sposób 
jej zagospodarowania według miejscowego 
planu

5Uc - tereny zabudowy usługowej - usługi o charakterze 
centrotwórczym w zabudowie śródmiejskiej: usługi 

publiczne, usługi kultury (kino, sale widowiskowe, teatr, 
galerie sztuki,  muzea), usługi handlu detalicznego, 

usługi gastronomii, usługi turystyki (hotele, motele)
i zamieszkania zbiorowego, gabinety odnowy biologicznej 

typu SPA, gabinety kosmetyczne, przychodnie lekarskie, 
obiekty o charakterze szpitalnym i innym;

dz. 37/29; 37/28 (niezabudowana)
 z obrębu 1-02 m. Góra Kalwaria

0,63 ha; 0,22 ha 

1828 m kw., 165 m kw.
oraz nieruchomość niezabudowana;  

piwnica, parter, nadbudowa nad kuchnią

5 stołówka i areszt

walory nieruchomości

inne

parking, położenie tuż przy skarpie wiślanej

na tej samej działce nr 37/28 znajduje się budynek
dawnego aresztu o powierzchni ok. 165 m kw.;

jednokondygnacyjny, wpisany do gminnego rejestru 
zabytków

wysokość pomieszczeń

wodociąg i energia elektryczna doprowadzone 
do budynku, kanalizacja miejska

okres trwania umowy

wysokość opłat: 
minimalny czynsz 

roczny (ne�o)

termin wnoszenia 
opłat: 

30 lat

w pierwszym roku od daty podpisania umowy 
- 5 000 zł 
w drugim roku od daty podpisania umowy 
- 15 000 zł 
w trzecim roku od daty podpisania umowy 
- 30 000 zł 
w czwartym roku od daty podpisania umowy
- 60 000 zł 
lata następne: 
czynsz waloryzowany o średnioroczny wskaźnik cen towarów
i usług w stosunku do czynszu ustalonego za czwarty rok dzierżawy.

czynsz płacony rocznie; 
podlega corocznej waloryzacji począwszy od piątego roku dzierżawy

oferta dzierżawy



Wizualizacje
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plan miejscowego zagospodarowania przestrzennego dostępny jest na www.bip.gorakalwaria.pl 



Wizualizacje całego terenu
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Powiat Piaseczyński

Biuro Promocji

Powiatu 
Piaseczyńskiego

Projekt i opracowanie:
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