
Nieruchomość do sprzedaży

Lelice, gm. Gozdowo nieruchomo ść zabudowana



Przedmiot sprzedażyPrzedmiot sprzedaży

PL1E /00000166/5 Sąd Rejonowy w Sierpcu VI 
Wydział Ksi ąg Wieczystych

Ksi ęga wieczysta

65/3 o powierzchni 1300 m²Działka ewidencyjna    

sierpeckiPowiat                                   

LeliceMiejscowo ść



Przedmiot sprzedażyPrzedmiot sprzedaży

Przewidywana cena wywoławcza: 187.855,00 zł netto

Sprzedaż zwolniona z podatku VAT

Przewidywany termin przetargu :
wrzesień 2014r.



Zespół budynków  znajdujących się na terenie 

nieruchomości

61,80Budynek gospodarczy2

91,60Budynek eksploatacyjny1

PU (m kw)ObiektLp



Ogólny opis nieruchomo ściOgólny opis nieruchomo ści

Przedmiotem sprzeda ży jest prawo u żytkowania wieczystego 

zabudowanej działki gruntu oznaczonej w ewidencji g runtów 

numerem 65/3 obszaru 1.300 m², wraz z posadowionymi  na niej, 

stanowi ącymi odr ębną nieruchomo ść budynkami: budynkiem 

eksploatacyjnym o powierzchni u żytkowej 91,60 m², budynkiem 

gospodarczym o powierzchni u żytkowej 61,80 m², poło żonej 

w miejscowo ści Lelice, gm. 





DostDost ęępnopno śćść komunikacyjnakomunikacyjna

Miejscowo ść Lelice znajduje si ę około 20 minut samochodem od 

Płocka i 15 minut od Sierpca. Przez miejscowo ść przechodzi 

droga wojewódzka nr 560. Blisko ść do przystanku autobusowego,  

dogodny dojazd komunikacj ą publiczn ą, łatwy dojazd do Płocka 

(komunikacja miejska, PKS, busy) znacznie zwi ększaj ą 

atrakcyjno ść lokalizacji.



OtoczenieOtoczenie
Okolica to ciche i spokojne s ąsiedztwo domków 

jednorodzinnych. Łagodne ukształtowanie terenu sprz yja pieszym 

i rowerowym wycieczkom. Godne obejrzenia s ą widoki 

mazowieckiej wsi oraz historyczna architektura sakr alna. Na 

terenie gminy Gozdowo funkcjonuj ą następuj ące placówki 

oświatowe: szkoły podstawowe w Gozdowie, Lelicach

i Ostrowach oraz Publiczne Gimnazjum w Gozdowie z Od działem 

Zamiejscowym w Lelicach. Najmłodsi znajd ą opiek ę w Publicznym 

Przedszkolu w Gozdowie. 



Otoczenie
Działa tu równie ż Klub Dzieci ęcy „Kubusiowy Raj” w Lelicach, 

wybudowany i wyposa żony w ramach Resortowego Programu 

Rozwoju Instytucji opieki nad dzie ćmi w wieku do 3 lat „Maluch”,

organizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. 

W nowej placówce utworzonych jest 26 miejsc opieki dla dzieci 

wieku od 1 do 3 lat z mo żliwo ścią do 4 lat, w tym dla dzieci 

niepełnosprawnych.



Zabytki

W miejscowo ści znajduje si ę dwór z lat dwudziestych XX wieku, 

oraz park krajobrazowy z  drugiej połowy  XIX wieku , w którego 

skład wchodz ą: aleja świerkowa, staw, wyspa na stawie oraz kilka

zabytkowych drzew modrzewiowych. Pod koniec XX wiek u 

wybudowano w Lelicach ko ściół filialny parafii .







Otoczenie

Dworek drewniano -
murowany

Aleja parkowa

Kościół filialny



Dane kontaktowe

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) 262-29-41



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, 

oświadczenia 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.


