
Nieruchomość przygotowywana do sprzedaży

Soczewka – nieruchomo ść zabudowana



Przedmiot sprzedaży

PL1G/00023306/8 prowadzona przez

Sąd Rejonowy w Gostyninie, IV Wydział

Ksi ąg Wieczystych

Ksi ęga wieczysta

31/4 o powierzchni 800,00m²Działka ewidencyjna    

74,00 m²Powierzchnia zabudowy   

płockiPowiat                                   

Soczewka, ul. Pocztowa 1Miejscowo ść



Przedmiot sprzedażyPrzedmiot sprzedaży

Przewidywana cena wywoławcza: 190.000,00 zł netto 

Sprzedaż zwolniona z podatku VAT

Przewidywany termin przetargu :  grudzień 2014r.



Zespół budynków znajdujących się na terenie 

nieruchomości

74,00Budynek o funkcji biurowej 1

Powierzchnia 

zabudowy (m kw)

Obiekt

Lp



Przedmiot sprzeda ży

Przedmiotem sprzeda ży jest nieruchomo ść gruntowa 

zabudowana budynkiem murowanym, powierzchni zabudow y 

74,0m² Nieruchomo ść poło żona jest w miejscowo ści Soczewka, 

gmina Nowy Duninów, województwo mazowieckie. Budyne k 

murowany, jednokondygnacyjny z poddaszem u żytkowym, 

podpiwniczony. Budynek wybudowany w 1980r. w techno logii 

tradycyjnej. W piwnicy znajduj ą się pomieszczenia gospodarcze 

oraz kotłownia elektryczna.



Przedmiot sprzedaży

Na poddaszu u żytkowym wydzielono pomieszczenia; 2 pokoje, 

łazienk ę, kuchni ę, które przed likwidacj ą placówki pełniły funkcj ę 

pokoi go ścinnych. Budynek nie posiada ocieplenia. Przed i za  

budynkiem plac utwardzony kostk ą betonow ą. Budynek 

wyposa żony w instalacje: elektryczn ą, co (elektryczne), 

wodoci ągow ą – gminn ą, kanalizacja- szambo.



Grunt

Działka nr 31/4 o posiada regularny kształt, teren płaski, u żytki 

oznaczone w ewidencji gruntów jako B- R VI. Powierzc hnia 

działki gruntu na której posadowiony jest budynek w ynosi 800 

m² Zgodnie z MPZG nieruchomo ść przeznaczona jest pod 

zabudow ę mieszkaniow ą jednorodzinn ą.



DostDost ęępnopno śćść komunikacyjnakomunikacyjna

Miejscowo ść Soczewka  le ży w gminie Nowy Duninów. Przez 

gmin ę przebiegaj ą dwie linie kolejowe: warszawsko – wiede ńska 

ze stacj ą w Radziwiłłowie Mazowieckim i skierniewicko – brzes ka 

ze stacj ą w Puszczy Maria ńskiej oraz przystankami 

w Gługok ątach i Grabcach. Przez gmin ę przebiega droga krajowa 

719 Soczewka – Żyrardów – Warszawa. Skomunikowanie 

z większymi o środkami miejskimi jest zapewnione przez 

komunikacj ę kolejow ą, PKS oraz BUS.



Otoczenie:Otoczenie:
Nieruchomo ść  poło żona przy zalewie wi ślanym i kompleksie 

leśnym, 11 km od Płocka, na lewym brzegu Wisły w otulin ie 

Gostyni ńsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego. jest 

ważnym elementem naturalnego korytarza ekologicznego 

łączącego Kampinoski Park Narodowy z Puszcz ą Bydgosk ą 

i dalej - z Borami Tucholskimi. O atrakcyjno ści tego terenu 

decyduj ą wyj ątkowe walory krajobrazowe i warto ści 

przyrodnicze. W Parku wyst ępuje bogactwo form 

morfologicznych, w tym rynny subglacjalne, ozy, poz iomy 

terasowe Wisły.



Pomieszczenia które były wykorzystywane jako pokoje gościnne



Park krajobrazowy Park zabytkowy w Soczewce

Neogotycki Ko ściół 
Parafialny



Kontakt

Prowadz ący przetarg :
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. 144

Nieruchomo ść można ogl ądać po uprzednim uzgodnieniu z :
Koordynatorem tel.(24) 268-48-90 kom.502-019-347
Administratorem tel.(24) 262-21-73 kom.510-057-106



Niniejsza broszura została sporz ądzona i udost ępniona jedynie 

w celu ogólno - informacyjnym i nie stanowi ze stron y Poczty Polskiej 

S.A. oferty w rozumieniu prawa cywilnego, o świadczenia woli ani 

wiedzy, jak równie ż jakiegokolwiek zapewnienia odno śnie 

nieruchomo ści, jej stanu lub poszczególnych tre ści obj ętych broszur ą, 

wobec czego nabywca powinien na własn ą rękę przeprowadzi ć 

odpowiednie badania, zleci ć dodatkowe ekspertyzy lub zaakceptowa ć 

stan nieruchomo ści taki, w jakim nieruchomo ść znajduje si ę w dacie 

ogl ędzin sprzeda ży.


