Starostwo Powiatowe
w Płońsku
GG. 6840.1.1.2020

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA W DRODZE DAROWIZNY
Starosta Płoński wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.2020.1990 t.j.) podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz Powiatu Płońskiego.
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Położenie
nieruchomości

Płońsk
ulica
Młodzieżowa
nr 23

Oznaczenie
nieruchomości według
księgi wieczystej
oraz ewidencji
gruntów i budynków

Lokal nr 58
nr kw lokalowej
PL1L/00055102/6
dz. nr 268/18
nr kw
PL1L/00049044/6

Powierzchnia

Pow. lokalu
104,00 m2
Pow. działki
0,1612 ha

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości, sposób jej zagospodarowania

Przedmiotem zbycia jest lokal użytkowy nr 58
usytuowany
na
parterze
budynku
mieszkalnego
5-cio
kondygnacyjnego,
podpiwniczonego, o powierzchni użytkowej
104 m2 wraz z pomieszczeniem do niego
przynależnym – piwnicą nr 58 o powierzchni
34,40 m2 oraz udziałem wynoszącym
13840/236397 części nieruchomości wspólnej
t.j. działki nr 268/18 o pow. 0,1612 ha oraz
części budynku i urządzeń, które nie służą
wyłącznie do użytku właściciela lokalu.
Lokal składa się z czterech pokoi, łazienki,
przedpokoju i WC. Wyposażony jest
w instalacje: elektryczną, gazową, wod.-kan.,
c.o., telefoniczną i ciepłowniczą.

Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wybranych obszarów miasta Płońska,
położonych w strefach: północno-centralnej, wschodniej
i przemysłowej, uchwaloną Uchwałą Rady Miejskiej w
Płońsku Nr LXXIV/548/2018 z dnia 11.10.2018r. (Dz. Urz.
Woj. Maz. z 2018r. poz. 9980) działka nr 268/18 leży
w obszarach:
8
MWUprzeznaczenie
podstawowe:
zabudowa
mieszkaniowa wielorodzinna i zabudowa usługowa
z zakresu usług handlu detalicznego, działalności biurowej
i administracyjnej, oświaty, nauki, edukacji, odnowy
biologicznej i ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu
i rekreacji, kultury, projektowania i pracy twórczej,
gastronomii, turystyki (w tym zbiorowego zamieszkania)
oraz usług rzemieślniczych;
przeznaczenie uzupełniające: lokale usługowe z zakresu
usług określonych w przeznaczeniu podstawowym.

Wartość
nieruchomości
lokalowej

Inne informacje

285 496,00 zł

Nieruchomość
lokalowa przeznaczona
do zbycia
w drodze darowizny
na rzecz Powiatu
Płońskiego

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płońsku, ul. Płocka 39 na okres 21 dni, t. j. od dnia 12.01.2021r. do dnia 02.02.2021r., a także zamieszcza się na stronie internetowej
Starostwa Powiatowego w Płońsku (www.powiat-plonski.pl) i podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej informacji o wywieszeniu wykazu.
Wykaz został przekazany Wojewodzie Mazowieckiemu w celu zamieszczenia na stronie podmiotowej Wojewody w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2020.1990 t.j.) mogą składać stosowne
wnioski w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

STAROSTA PŁOŃSKI
Elżbieta Wiśniewska
Płońsk, dnia 07.01.2021r.

