
Nieruchomo ść przygotowywana  do sprzeda ży

Dobrzyków gm. G ąbin dz. Nr 182/1 o pow. 1000 m²



PrzedmiotPrzedmiot sprzedażysprzedaży

PL1G/00003623/0 Sąd Rejonowy w Gostyninie
IV Wydział Ksi ąg Wieczystych

Ksi ęga wieczysta

182/1 o powierzchni 1000 m²
Działka 
ewidencyjna    

płockiPowiat                                   

DobrzykówMiejscowo ść



Przedmiot sprzeda żyPrzedmiot sprzeda ży

Przewidywana cena wywoławcza: 250.000,00 zł netto

Sprzedaż zwolniona z podatku VAT

Przewidywany termin przetargu :
grudzień 2014r.



Zespół budynków  znajdujących się na terenie 

nieruchomości

119,1Budynek eksploatacyjny1

PU (m kw)ObiektLp



Przedmiot sprzedaPrzedmiot sprzeda żżyy

Prawo u żytkowania wieczystego zabudowanej działki 

gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 182/1

obszaru 1.000 m², wraz z posadowionym na niej, budy nkiem

eksploatacyjnym o powierzchni u żytkowej 119,1m²

stanowi ącym odr ębne prawo własno ści. Budynek 

wyposa żony w instalacj ę elektryczn ą, c. o z kotłowni 

olejowej, kanalizacj ę. Wodoci ąg gminny.





DostDost ęępnopno śćść komunikacyjnakomunikacyjna

System komunikacji na terenie miejscowo ści tworz ą

krzy żujące si ę drogi Nr 574 ora 575. Na terenie Dobrzykowa

znajduj ą się trzy przystanki PKS sk ąd kilka razy dziennie 

odchodz ą autobusy do Płocka, G ąbina, Sannik, Słubic, 

Nowego Troszyna, Pacyny, Iłowa, Sochaczewa, Żychlina, 

oraz kilka razy w tygodniu do Warszawy.



OtoczenieOtoczenie
Dobrzyków poło żony jest w załomie Wisły na południe od 

Płocka. Przez miejscowo ść przepływa Wielka Struga – ciek 

wodny, który bierze swój pocz ątek w Antoninowie i po 

przepłyni ęciu przez dwa jeziora wpada w Dobrzykowie do 

Kanału Dobrzykowskiego. Kanał - jeszcze w granicach wsi, 

uchodzi do Wisły. Na terenie Dobrzykowa działaj ą 

następuj ące placówki o światowe: szkoła podstawowa, 

gimnazjum oraz przedszkole samorz ądowe. Najbli ższe 

sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna.



Drewniany ko ściół parafialny 
pw. Narodzenia Naj świętszej 
Maryi Panny z 1775 r., 

Zabytki

Figurka św. Jana 
Nepomucena

XVIII w magazyn soli



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.


