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WYKAZ  
 

NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ     

 

Lp. 
Położenie  

/numer KW/ 

Numer działki 

oraz 

powierzchnia 

Przeznaczenie 

nieruchomości  

i sposób jej 

zagospodarowania 

Opis nieruchomości 

 

 

 

Forma sprzedaży 

 

 

Cena 

nieruchomości 

/bez podatku 

VAT/* 

Wysokość opłat 

 i terminy ich 

wnoszenia 

 

Warunki zmiany 

ceny nieruchomości    

i wysokość opłat 

 

1. 

Płońsk, 

ul. Cicha 

KW 

PL1L/00022177/2 

73/32 

o pow. 

0,0150 ha 

 

MN - Tereny zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej. 

 

Nieruchomość 

niezabudowana. 

Grunty orne - RIVa 

 

 

Na własność w 

drodze 

bezprzetargowej        

z przeznaczeniem na 

poprawę 

zagospodarowania 

działki nr 73/12 

 
 

 

 

 

 

 

16.147,00 zł. 

 

 

 

Cena sprzedaży płatna 

jednorazowo 

najpóźniej  

w przeddzień zawarcia 

aktu notarialnego 

 

Opłaty adiacenckie 

2. 

Płońsk, 

ul. Cicha 

KW 

PL1L/00022177/2 

73/33 

o pow. 

0,0080 ha 

 

MN - Tereny zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej. 

 

Nieruchomość 

niezabudowana. 

Grunty orne - RIVa 

 

 

Na własność w 

drodze 

bezprzetargowej        

z przeznaczeniem na 

poprawę 

zagospodarowania 

działki nr 73/9 

 
 

 

 

 

 

 

9.374,00 zł. 

 

 

 

Cena sprzedaży płatna 

jednorazowo 

najpóźniej  

w przeddzień zawarcia 

aktu notarialnego 

 

Opłaty adiacenckie 

 



Załącznik do Zarządzenia Nr 0151-......../........Burmistrza Miasta Płońsk z dnia .............................. 

Pierwszeństwo nabycia ww. nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 

nieruchomościami /Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm./, z zastrzeżeniem art. 216a, jeżeli wniosek o nabycie zostanie złożony do Burmistrza Miasta Płońska, 

ul. Płocka 39, w terminie do dnia 05 lipca 2017 roku.  

Sprzedaż ww. nieruchomości nastąpi na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 

2147 ze zm.), w ustawie o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku 

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), zgodnie z ustaleniami 

Rady Miejskiej w Płońsku określonymi w Uchwale Nr XXXVIII/308/2016  Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie sprzedaży, w trybie 

bezprzetargowym, nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Płońsk, położonych w Płońsku przy ul. Cichej. 

*Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług /  Dz. U. z 2016 r.,  poz. 710 ze zm./, do ceny nieruchomości zostanie doliczony 

podatek VAT w wysokości 23%. 
 

Szczegółowych informacji udziela Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Płońsku, ul. Płocka 39, wejście od 

ul. 1-go Maja /pokój nr 2 - parter/, tel. (23) 663-13-23 i (23) 663-13-06.   

 

Płońsk, dnia 23.05.2017 r.   

      
                                                                                                                                                                               

w.z.  Burmistrza Miasta Płońsk 

                /-/ 

 

   Teresa Kozera 

 
 


