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Miejscowość Lelice

Ulica, nr budynku Płocka 10

Powierzchnia budynków

Nieruchomość zabudowana budynkiem budynkami: eksploatacyjnym o powierzchni użytkowej

91,60 m. kw., budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 61,80 m.kw.

Działka ewidencyjna Działka ewidencyjna o numerze 65/3 o  powierzchni 1.300 m kw.

Księga wieczysta

Księga wieczysta nr PL1E/00000166/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Sierpcu, IV 

Wydział Ksiąg Wieczystych

Stan prawny gruntu Użytkowanie wieczyste

PODSTAWOWE INFORMACJE



PODSTAWOWE INFORMACJE

 Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego zabudowanej działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 65/3 obszaru

1.300 m.kw, , wraz z posadowionymi na niej, stanowiącymi odrębną nieruchomość budynkami: budynkiem eksploatacyjnym o powierzchni użytkowej

91,60 m.kw., (wyposażonym w instalację elektryczną, woda doprowadzona z wodociągu gminnego, ogrzewanie grzejnikami elektrycznymi),

budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 61,80 m.kw., (budynek nie jest wyposażony w media techniczne). Budynek przeznaczony do

remontu. Na nieruchomości ustawiona została działająca skrzynka Orange w postaci szafy SDA oraz2 otworowej kanalizacji teletechnicznej wraz z

kablami. Obszar niezbędny do eksploatacji elementów infrastruktury naziemnej i podziemnej określono jako powierzchnia posadowionych urządzeń

plus 0,5 mb wokół obrysu.

 Zgodnie ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów planistycznych gminy Gozdowo – nieruchomość

zlokalizowana jest na terenach przeznaczonych pod zabudowę związaną z działalnością handlowo – usługową.



 Miejscowość Lelice znajduje się około 20 minut samochodem od

Płocka i 15 minut od Sierpca. Przez miejscowość przechodzi droga

wojewódzka nr 560. Bliskość do przystanku autobusowego, dogodny

dojazd komunikacją publiczną, łatwy dojazd do Płocka (komunikacja

miejska, PKS, busy) znacznie zwiększają atrakcyjność lokalizacji.

 Okolica to ciche i spokojne sąsiedztwo domków jednorodzinnych.

Łagodne ukształtowanie terenu sprzyja pieszym i rowerowym

wycieczkom. Godne obejrzenia są widoki mazowieckiej wsi oraz

historyczna architektura sakralna. Na terenie gminy Gozdowo

funkcjonują następujące placówki oświatowe: szkoły podstawowe

w Gozdowie, Lelicach i Ostrowach oraz Publiczne Gimnazjum

w Gozdowie z Oddziałem Zamiejscowym w Lelicach. Najmłodsi

znajdą opiekę w Publicznym Przedszkolu w Gozdowie.

Położenie miejscowości na wybranym wycinku mapy Polski, Źródło: www.wikipedia

POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI I DOSTĘPNOŚC KOMUNIKACYJNA

.



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

Położenie nieruchomości na mapie. Żródło:  www.google.pl/maps

Nieruchomość usytuowana w

powiecie sierpeckim który obejmuje

gminy: Sierpc, Mochowo, Gozdowo,

Rościszewo, Szczutowo, Zawidz oraz

miasto Sierpc. Graniczy z powiatami:

żuromińskim i płockim leżącym w

obrębie województwa mazowieckiego

oraz z powiatem lipnowskim i

rypińskim z województwa kujawsko –

pomorskiego.



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość położona w centrum

wsi, w sąsiedztwie budynków

mieszkalnych jednorodzinnych oraz

budynków gospodarczych przy drodze

Płock-Sierpc. Na terenie gminy

znajdują się budynki użyteczności

publicznej: szkoły podstawowa oraz

gimnazjum, Najmłodsi znajdą opiekę w

publicznym Przedszkolu w Gozdowie.

Żródło: www.mapy.geoportal.gov.pl



Nieruchomość zabudowana budynkami: eksploatacyjnym

o powierzchnia użytkowej 91,60 m2.Budynek piętrowy,

wolnostojący murowany o rzucie w kształcie prostokąta,

częściowo podpiwniczony, wybudowany w technologii

tradycyjnej ze stropodachem żelbetowym wylewanym,

pokrytym papą. Budynek wyposażony w instalację

elektryczną. Woda doprowadzona z wodociągu gminnego,

ogrzewanie grzejnikami elektrycznymi oraz budynkiem

gospodarczym. Powierzchnia użytkowa 61,80 m2.

Budynek wolnostojący, parterowy bez podpiwniczenia,

wybudowany w technologii tradycyjnej, z dachem

jednospadowym krytym papą. Budynek nie jest

wyposażony w media techniczne. Ogrodzenie zbudowane

z elementów stalowych. Obecnie pustostan. Na

nieruchomości znajdują się elementy infrastruktury

technicznej należące do Orange Polska S.A

ZABUDOWA

Usytuowanie budynków  Żródło: fragment mapy zasadniczej

Nazwa budynku
Powierzchnia 

użytkowa [m2]
Kubatura [m3]

Powierzchnia 

zabudowy [m2]

Liczba kondygnacji 

naziemnych

-podziemnych

Budynek  eksploatacyjny 91,60 560,0 64,0 1/1

Budynek biurowy 61,80 364,0 81,0 1/0
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WARTO ZOBACZYĆ

Zabytkowy kościół Aleja parkowa

Dworek drewniano - murowany 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Lelice_church.jpg
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Lelice_church.jpg


Kontakt: 

Wydział Zarządzania Nieruchomościami 

Warszawa ul. Świętokrzyska 31/33 , pokój nr  624

Telefon:  + 48 725-230-306

www.nieruchomosci.poczta-polska.pl

Niniejsza broszura została sporządzona i udostępniona jedynie w celu ogólno - informacyjnym i nie stanowi ze strony

Poczty Polskiej S.A. oferty w rozumieniu prawa cywilnego, oświadczenia woli ani wiedzy, jak również jakiegokolwiek

zapewnienia odnośnie nieruchomości, jej stanu lub poszczególnych treści objętych broszurą, wobec czego nabywca

powinien na własną rękę przeprowadzić odpowiednie badania, zlecić dodatkowe ekspertyzy lub zaakceptować stan

nieruchomości jako stan taki, w jakim nieruchomość znajduje się w dacie oględzin/sprzedaży.

http://www.nieruchomosci.poczta-polska.pl/

