KARTA OFERTY INWESTYCYJNEJ/GMINA: GMINA I MIASTO
WYSZOGRÓD
oferta prywatna

OFERTA NR 1
Oznaczenie (nr działki)
Lokalizacja (miejscowość, obręb, opis)

Powierzchnia ogólna

5/1
Działka należy do osoby prywatnej, położona w obrębie ewidencyjnym Chmielewo.
Do działki prowadzi droga gminna bezpośrednio przylegająca do drogi krajowej 62.
Działka jest uzbrojona. Działka nie jest objęta Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego.
1,50ha

powierzchnia zabudowana

0,00 ha

w tym
opisy zabudowy
powierzchnia niezabudowana

1,50ha

Forma własności

Właściciel : osoba prywatna/jeden właściciel

Uregulowany stan prawny
Forma zbycia praw
(np. sprzedaż, użytkowanie wieczyste, dzierżawa)
Przeznaczenie zgodne z planem
(opis zgodnie z planem zagospodarowania
przestrzennego lub warunkami zabudowy)
Możliwość przekwalifikowania terenu
(wykazać i opisać jeżeli jest taka możliwość)
Ukształtowanie terenu (opis)
Dostępność komunikacyjna (szczegółowy opis)

energia elektryczna
Uzbrojenie
gaz ziemny
terenu
(rzeczywiste i
możliwe)
- sieć ciepłownicza
opisowo
woda

TAK
Sprzedaż/dzierżawa
Nie dotyczy

Nie dotyczy
Klasa gruntów: IVa-1,50ha ; obecne użytkowanie: łąka
Droga dojazdowa do terenu: gminna asfaltowa 8m; droga krajowa 62 w odległości
kilkuset metrów; stacja kolejowa w Płocku w odległości ok. 41km; najbliższa
bocznica kolejowa znajduje się w Trzepowie koło Płocka i jest oddalona o ok. 47km,
najbliższe lotnisko regionalne znajduje się w Modlinie ok. 33km; najbliższe lotnisko
międzynarodowe znajduje się w Warszawie ok. 68km, jest to port lotniczy im. F.
Chopina; najbliższe miasto wojewódzkie: Warszawa ok. 68km
Tak, linia przechodzi przez działkę; na działce linia średniego napięcia
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Tak, odległość przyłącza od granicy około 100m

kanalizacja sanitarna

Nie dotyczy

kanalizacja deszczowa

Nie dotyczy

łączność (telefon i Internet)
Ograniczenia wynikające z ochrony środowiska (opis w
przypadku odpowiedzi „tak”)

Tak, na działce przechodzi linia, odległość słupa ok 150-200m
Nie dotyczy

Preferowana forma działalności

Brak

Dodatkowe ważne informacje

Brak

W załączeniu mapka, zdjęcia

Zdjęcia

Kontakt: (instytucja, osoba, telefon, e-mail)

UGiM Wyszogród; p. Jakub Woźniak, inspektor ds. realizacji inwestycji tel. 24 267
26 31; email: jakub.wozniak@wyszogrod.pl

KARTA OFERTY
WYSZOGRÓD

INWESTYCYJNEJ/GMINA:

GMINA

I

MIASTO

oferta prywatna

OFERTA NR 2
Oznaczenie (nr działki)
Lokalizacja (miejscowość, obręb, opis)

Powierzchnia ogólna

75/3
Działka jest własnością osoby prywatnej, położona w obrębie ewidencyjnym
Chmielewo. Działka położona jest kilka metrów od drogi krajowej 62. Dojazd do
działki drogą. Istnieje możliwość podłączenia elektryczności. Możliwe jest
podłączenie do wody. Działka nie posiada Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego.
0,19 ha

powierzchnia zabudowana

0,00 ha

w tym
opisy zabudowy

Nie dotyczy

powierzchnia niezabudowana

0,19 ha

Forma własności

Właściciel : osoba prywatna/jeden właściciel

Uregulowany stan prawny
Forma zbycia praw
(np. sprzedaż, użytkowanie wieczyste, dzierżawa)
Przeznaczenie zgodne z planem
(opis zgodnie z planem zagospodarowania
przestrzennego lub warunkami zabudowy)
Możliwość przekwalifikowania terenu
(wykazać i opisać jeżeli jest taka możliwość)
Ukształtowanie terenu (opis)
Dostępność komunikacyjna (szczegółowy opis)

energia elektryczna
Uzbrojenie
gaz ziemny
terenu
(rzeczywiste i
możliwe)
- sieć ciepłownicza
opisowo
woda

TAK
Sprzedaż/dzierżawa
Nie dotyczy

Nie dotyczy
Klasa gruntów: V- 0,19 ha ; obecne użytkowanie: trwały użytek zielony
Droga dojazdowa prowadząca bezpośrednio do drogi krajowej 62; droga krajowa 62
w odległości kilkudziesięciu metrów; stacja kolejowa w Płocku w odległości ok.
41km; najbliższa bocznica kolejowa znajduje się w Trzepowie koło Płocka i jest
oddalona o ok. 47km, najbliższe lotnisko regionalne znajduje się w Modlinie ok.
33km; najbliższe lotnisko międzynarodowe znajduje się w Warszawie ok. 68km, jest
to port lotniczy im. F. Chopina; najbliższe miasto wojewódzkie: Warszawa ok. 68km
Tak, kilkadziesiąt metrów
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Tak, przyłącze znajduje się na działce

kanalizacja sanitarna

Nie dotyczy

kanalizacja deszczowa

Nie dotyczy

łączność (telefon i Internet)
Ograniczenia wynikające z ochrony środowiska (opis w
przypadku odpowiedzi „tak”)

Telefon
Nie dotyczy

Preferowana forma działalności

Brak

Dodatkowe ważne informacje

Brak

W załączeniu mapka, zdjęcia

Zdjęcia

Kontakt: (instytucja, osoba, telefon, e-mail)

UGiM Wyszogród; p. Jakub Woźniak inspektor ds. realizacji inwestycji tel. 24 267
26 31; email: jakub.wozniak@wyszogrod.pl

KARTA OFERTY INWESTYCYJNEJ/GMINA: GMINA I MIASTO
WYSZOGRÓD
oferta prywatna

OFERTA NR 3
Oznaczenie (nr działki)
Lokalizacja (miejscowość, obręb, opis)

Powierzchnia ogólna

13/5
Działka jest własnością osoby prywatnej, położona w obrębie ewidencyjnym
Rakowo. Dojazd do działki drogą gminną. Istnieje możliwość podłączenia
elektryczności. Możliwe jest podłączenie do wody. Działka nie posiada Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
5,65 ha

powierzchnia zabudowana

0,08 ha

w tym
opisy zabudowy

Brak

powierzchnia niezabudowana

5,57 ha

Forma własności

Właściciel : osoba prywatna/jeden właściciel

Uregulowany stan prawny
Forma zbycia praw
(np. sprzedaż, użytkowanie wieczyste, dzierżawa)
Przeznaczenie zgodne z planem
(opis zgodnie z planem zagospodarowania
przestrzennego lub warunkami zabudowy)
Możliwość przekwalifikowania terenu
(wykazać i opisać jeżeli jest taka możliwość)
Ukształtowanie terenu (opis)
Dostępność komunikacyjna (szczegółowy opis)

energia elektryczna
Uzbrojenie
gaz ziemny
terenu
(rzeczywiste i
możliwe)
- sieć ciepłownicza
opisowo
woda

TAK
Sprzedaż/dzierżawa
Nie dotyczy

Nie dotyczy
Klasa gruntów: RIVa – 0,77 ha; RIVb – 1,85 ha; RV – 2,05 ha; RVI – 0,08ha; ŁV0,07 ha; ŁVI – 0,03 ha; LsV – 0,80 ha; Obecne użytkowanie: rolne
Droga gminna utwardzona; stacja kolejowa w Płocku w odległości ok. 34 km;
najbliższa bocznica kolejowa znajduje się w Trzepowie koło Płocka i jest oddalona o
ok. 49km, najbliższe lotnisko regionalne znajduje się w Modlinie ok. 40km;
najbliższe lotnisko międzynarodowe znajduje się w Warszawie ok. 85km, jest to port
lotniczy im. F. Chopina; najbliższe miasto wojewódzkie: Warszawa ok. 85km
Tak, na terenie
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Tak, studnia głębinowa na terenie, przyłącze 50m

kanalizacja sanitarna

Nie dotyczy

kanalizacja deszczowa

Nie dotyczy

łączność (telefon i Internet)

Nie dotyczy

Ograniczenia wynikające z ochrony środowiska (opis w
przypadku odpowiedzi „tak”)

Nie dotyczy

Preferowana forma działalności

Brak

Dodatkowe ważne informacje

Brak

W załączeniu mapka, zdjęcia

Zdjęcia

Kontakt: (instytucja, osoba, telefon, e-mail)

UGiM Wyszogród; p. Jakub Woźniak inspektor ds. realizacji inwestycji tel. 24 267
26 31; email: jakub.wozniak@wyszogrod.pl

KARTA OFERTY INWESTYCYJNEJ/GMINA: GMINA I MIASTO
WYSZOGRÓD
oferta prywatna

OFERTA NR 4
Oznaczenie (nr działki)
Lokalizacja (miejscowość, obręb, opis)

Powierzchnia ogólna

13/6
Działka jest własnością osoby prywatnej, położona w obrębie ewidencyjnym
Rakowo. Dojazd do działki drogą gminną. Istnieje możliwość podłączenia
elektryczności. Możliwe jest podłączenie do wody. Działka nie posiada Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
0,08 ha

powierzchnia zabudowana

Nie dotyczy

opisy zabudowy

Nie dotyczy

powierzchnia niezabudowana

Nie dotyczy

w tym

Forma własności

Właściciel : osoba prywatna/jeden właściciel

Uregulowany stan prawny
Forma zbycia praw
(np. sprzedaż, użytkowanie wieczyste, dzierżawa)
Przeznaczenie zgodne z planem
(opis zgodnie z planem zagospodarowania
przestrzennego lub warunkami zabudowy)
Możliwość przekwalifikowania terenu
(wykazać i opisać jeżeli jest taka możliwość)
Ukształtowanie terenu (opis)
Dostępność komunikacyjna (szczegółowy opis)

energia elektryczna
Uzbrojenie
gaz ziemny
terenu
(rzeczywiste i
możliwe)
- sieć ciepłownicza
opisowo
woda

TAK
Sprzedaż/dzierżawa
Nie dotyczy

Nie dotyczy
Klasa gruntów: ŁVI – 0,08ha; Obecne użytkowanie: rolne
Droga gminna utwardzona; stacja kolejowa w Płocku w odległości ok. 34 km;
najbliższa bocznica kolejowa znajduje się w Trzepowie koło Płocka i jest oddalona o
ok. 49km, najbliższe lotnisko regionalne znajduje się w Modlinie ok. 40km;
najbliższe lotnisko międzynarodowe znajduje się w Warszawie ok. 85km, jest to port
lotniczy im. F. Chopina; najbliższe miasto wojewódzkie: Warszawa ok. 85km
Tak, na terenie
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Tak, studnia głębinowa na terenie, przyłącze 50m

kanalizacja sanitarna

Nie dotyczy

kanalizacja deszczowa

Nie dotyczy

łączność (telefon i Internet)

Nie dotyczy

Ograniczenia wynikające z ochrony środowiska (opis w
przypadku odpowiedzi „tak”)

Nie dotyczy

Preferowana forma działalności

Brak

Dodatkowe ważne informacje

Brak

W załączeniu mapka, zdjęcia

Zdjęcia

Kontakt: (instytucja, osoba, telefon, e-mail)

UGiM Wyszogród; p. Jakub Woźniak inspektor ds. realizacji inwestycji tel. 24 267
26 31; email: jakub.wozniak@wyszogrod.pl

KARTA OFERTY INWESTYCYJNEJ/GMINA: GMINA I MIASTO
WYSZOGRÓD
oferta prywatna

OFERTA NR 5
Oznaczenie (nr działki)
Lokalizacja (miejscowość, obręb, opis)

Powierzchnia ogólna

54/1
Działka jest własnością osoby prywatnej, położona w obrębie ewidencyjnym
Rakowo. Dojazd do działki drogą gminną. Istnieje możliwość podłączenia
elektryczności. Możliwe jest podłączenie do wody. Działka nie posiada Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
2,16 ha

powierzchnia zabudowana

0,08 ha

w tym
opisy zabudowy

Brak

powierzchnia niezabudowana

2,08 ha

Forma własności

Właściciel : osoba prywatna/jeden właściciel

Uregulowany stan prawny
Forma zbycia praw
(np. sprzedaż, użytkowanie wieczyste, dzierżawa)
Przeznaczenie zgodne z planem
(opis zgodnie z planem zagospodarowania
przestrzennego lub warunkami zabudowy)
Możliwość przekwalifikowania terenu
(wykazać i opisać jeżeli jest taka możliwość)
Ukształtowanie terenu (opis)
Dostępność komunikacyjna (szczegółowy opis)

energia elektryczna
Uzbrojenie
gaz ziemny
terenu
(rzeczywiste i
możliwe)
- sieć ciepłownicza
opisowo
woda

TAK
Sprzedaż/dzierżawa
Nie dotyczy

Nie dotyczy
Klasa gruntów: RIVb – 159 ha; RV – 0,34ha; RV – 0,08ha; PsV – 0,06 ha; PsVI –
0,04 ha; N – 0,05 ha; Obecne użytkowanie: rolne
Droga gminna utwardzona; stacja kolejowa w Płocku w odległości ok. 34 km;
najbliższa bocznica kolejowa znajduje się w Trzepowie koło Płocka i jest oddalona o
ok. 49km, najbliższe lotnisko regionalne znajduje się w Modlinie ok. 40km;
najbliższe lotnisko międzynarodowe znajduje się w Warszawie ok. 85km, jest to port
lotniczy im. F. Chopina; najbliższe miasto wojewódzkie: Warszawa ok. 85km
Tak, na terenie
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Tak, studnia głębinowa na terenie, przyłącze 50m

kanalizacja sanitarna

Nie dotyczy

kanalizacja deszczowa

Nie dotyczy

łączność (telefon i Internet)

Nie dotyczy

Ograniczenia wynikające z ochrony środowiska (opis w
przypadku odpowiedzi „tak”)

Nie dotyczy

Preferowana forma działalności

Brak

Dodatkowe ważne informacje

Brak

W załączeniu mapka, zdjęcia

Zdjęcia

Kontakt: (instytucja, osoba, telefon, e-mail)

UGiM Wyszogród; p. Jakub Woźniak inspektor ds. realizacji inwestycji tel. 24 267
26 31; email: jakub.wozniak@wyszogrod.pl

KARTA OFERTY INWESTYCYJNEJ/GMINA: GMINA I MIASTO
WYSZOGRÓD
oferta prywatna

OFERTA NR 6
Oznaczenie (nr działki)
Lokalizacja (miejscowość, obręb, opis)

Powierzchnia ogólna

55
Działka jest własnością osoby prywatnej, położona w obrębie ewidencyjnym
Rakowo. Dojazd do działki drogą gminną. Istnieje możliwość podłączenia
elektryczności. Możliwe jest podłączenie do wody. Działka nie posiada Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
0,76 ha

powierzchnia zabudowana

Nie dotyczy

opisy zabudowy

Nie dotyczy

powierzchnia niezabudowana

Nie dotyczy

w tym

Forma własności

Właściciel : osoba prywatna/jeden właściciel

Uregulowany stan prawny
Forma zbycia praw
(np. sprzedaż, użytkowanie wieczyste, dzierżawa)
Przeznaczenie zgodne z planem
(opis zgodnie z planem zagospodarowania
przestrzennego lub warunkami zabudowy)
Możliwość przekwalifikowania terenu
(wykazać i opisać jeżeli jest taka możliwość)
Ukształtowanie terenu (opis)
Dostępność komunikacyjna (szczegółowy opis)

energia elektryczna
Uzbrojenie
gaz ziemny
terenu
(rzeczywiste i
możliwe)
- sieć ciepłownicza
opisowo
woda

TAK
Sprzedaż /dzierżawa
Nie dotyczy

Nie dotyczy
Klasa gruntów: PsVI – 0,76 ha; Obecne użytkowanie: rolne
Droga gminna utwardzona; stacja kolejowa w Płocku w odległości ok. 34 km;
najbliższa bocznica kolejowa znajduje się w Trzepowie koło Płocka i jest oddalona o
ok. 49km, najbliższe lotnisko regionalne znajduje się w Modlinie ok. 40km;
najbliższe lotnisko międzynarodowe znajduje się w Warszawie ok. 85km, jest to port
lotniczy im. F. Chopina; najbliższe miasto wojewódzkie: Warszawa ok. 85km
Tak, na terenie
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Tak, studnia głębinowa na terenie, przyłącze 50m

kanalizacja sanitarna

Nie dotyczy

kanalizacja deszczowa

Nie dotyczy

łączność (telefon i Internet)

Nie dotyczy

Ograniczenia wynikające z ochrony środowiska (opis w
przypadku odpowiedzi „tak”)

Nie dotyczy

Preferowana forma działalności

Brak

Dodatkowe ważne informacje

Brak

W załączeniu mapka, zdjęcia

Zdjęcia

Kontakt: (instytucja, osoba, telefon, e-mail)

UGiM Wyszogród; p. Jakub Woźniak inspektor ds. realizacji inwestycji tel. 24 267
26 31; email: jakub.wozniak@wyszogrod.pl

KARTA OFERTY INWESTYCYJNEJ/GMINA: GMINA I MIASTO
WYSZOGRÓD
oferta prywatna

OFERTA NR 7
Oznaczenie (nr działki)
Lokalizacja (miejscowość, obręb, opis)

Powierzchnia ogólna

672
Działka jest własnością osoby prywatnej, położona w obrębie ewidencyjnym
Wyszogród. Dojazd do działki drogą gminną. Istnieje możliwość podłączenia
elektryczności. Możliwe jest podłączenie do wody. Działka posiada przeznaczenie
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Istnieje możliwość
powiększenia działki.
0,35 ha

powierzchnia zabudowana

Nie dotyczy

opisy zabudowy

Nie dotyczy

powierzchnia niezabudowana

Nie dotyczy

w tym

Forma własności

Właściciel : osoba prywatna/jeden właściciel

Uregulowany stan prawny
Forma zbycia praw
(np. sprzedaż, użytkowanie wieczyste, dzierżawa)
Przeznaczenie zgodne z planem
(opis zgodnie z planem zagospodarowania
przestrzennego lub warunkami zabudowy)
Możliwość przekwalifikowania terenu
(wykazać i opisać jeżeli jest taka możliwość)
Ukształtowanie terenu (opis)
Dostępność komunikacyjna (szczegółowy opis)

energia elektryczna
Uzbrojenie
gaz ziemny
terenu
(rzeczywiste i
możliwe)
- sieć ciepłownicza
opisowo
woda

TAK
Sprzedaż /dzierżawa
MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; R – tereny rolne

Nie dotyczy
Klasa gruntów: IVaR – 0,06 ha; VR – 0,12 ha; N – 0,05 ha; Obecne użytkowanie:
nieużytki; różnica terenów około 1,5-2m
Droga gminna utwardzona; droga krajowa 62 w odległości kilkuset metrów; stacja
kolejowa w Płocku w odległości ok. 37 km; najbliższa bocznica kolejowa znajduje się
w Trzepowie koło Płocka i jest oddalona o ok. 40km, najbliższe lotnisko regionalne
znajduje się w Modlinie ok. 35km; najbliższe lotnisko międzynarodowe znajduje się
w Warszawie ok. 70km, jest to port lotniczy im. F. Chopina; najbliższe miasto
wojewódzkie: Warszawa ok. 70km
Tak, na terenie
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Tak, na terenie

kanalizacja sanitarna

Nie dotyczy

kanalizacja deszczowa

Nie dotyczy

łączność (telefon i Internet)
Ograniczenia wynikające z ochrony środowiska (opis w
przypadku odpowiedzi „tak”)

Tak, na terenie
Nie dotyczy

Preferowana forma działalności

Brak

Dodatkowe ważne informacje

Brak

W załączeniu mapka, zdjęcia

Zdjęcia

Kontakt: (instytucja, osoba, telefon, e-mail)

UGiM Wyszogród; p. Jakub Woźniak inspektor ds. realizacji inwestycji tel. 24 267
26 31; email: jakub.wozniak@wyszogrod.pl

KARTA OFERTY INWESTYCYJNEJ/GMINA: GMINA I MIASTO
WYSZOGRÓD
oferta prywatna

OFERTA NR 8
Oznaczenie (nr działki)
Lokalizacja (miejscowość, obręb, opis)

Powierzchnia ogólna

674/3
Działka jest własnością osoby prywatnej, położona w obrębie ewidencyjnym
Wyszogród. Dojazd do działki drogą gminną. Istnieje możliwość podłączenia
elektryczności. Możliwe jest podłączenie do wody. Działka posiada przeznaczenie
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Istnieje możliwość
powiększenia działki.
0,23 ha

powierzchnia zabudowana

Nie dotyczy

opisy zabudowy

Nie dotyczy

powierzchnia niezabudowana

Nie dotyczy

w tym

Forma własności

Właściciel : osoba prywatna/jeden właściciel

Uregulowany stan prawny
Forma zbycia praw
(np. sprzedaż, użytkowanie wieczyste, dzierżawa)
Przeznaczenie zgodne z planem
(opis zgodnie z planem zagospodarowania
przestrzennego lub warunkami zabudowy)
Możliwość przekwalifikowania terenu
(wykazać i opisać jeżeli jest taka możliwość)
Ukształtowanie terenu (opis)
Dostępność komunikacyjna (szczegółowy opis)

energia elektryczna
Uzbrojenie
gaz ziemny
terenu
(rzeczywiste i
możliwe)
- sieć ciepłownicza
opisowo
woda

TAK
Sprzedaż /dzierżawa
MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; R – tereny rolne

Nie dotyczy
Klasa gruntów: IVbR – 0,04 ha; VR – 0,12 ha; N – 0,07 ha; Obecne użytkowanie:
nieużytki; różnica terenów około 1,5-2m
Droga gminna utwardzona; droga krajowa 62 w odległości kilkuset metrów; stacja
kolejowa w Płocku w odległości ok. 37 km; najbliższa bocznica kolejowa znajduje się
w Trzepowie koło Płocka i jest oddalona o ok. 40km, najbliższe lotnisko regionalne
znajduje się w Modlinie ok. 35km; najbliższe lotnisko międzynarodowe znajduje się
w Warszawie ok. 70km, jest to port lotniczy im. F. Chopina; najbliższe miasto
wojewódzkie: Warszawa ok. 70km
Tak, na terenie
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Tak, na terenie

kanalizacja sanitarna

Nie dotyczy

kanalizacja deszczowa

Nie dotyczy

łączność (telefon i Internet)
Ograniczenia wynikające z ochrony środowiska (opis w
przypadku odpowiedzi „tak”)

Tak, na terenie
Nie dotyczy

Preferowana forma działalności

Brak

Dodatkowe ważne informacje

Brak

W załączeniu mapka, zdjęcia

Zdjęcia

Kontakt: (instytucja, osoba, telefon, e-mail)

UGiM Wyszogród; p. Jakub Woźniak inspektor ds. realizacji inwestycji tel. 24 267
26 31; email: jakub.wozniak@wyszogrod.pl

KARTA OFERTY INWESTYCYJNEJ/GMINA: GMINA I MIASTO
WYSZOGRÓD
oferta prywatna

OFERTA NR 9
Oznaczenie (nr działki)
Lokalizacja (miejscowość, obręb, opis)

Powierzchnia ogólna

674/3
Działka jest własnością osoby prywatnej, położona w obrębie ewidencyjnym
Wyszogród. Dojazd do działki drogą gminną. Istnieje możliwość podłączenia
elektryczności. Możliwe jest podłączenie do wody. Działka posiada przeznaczenie
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Istnieje możliwość
powiększenia działki
0,03 ha

powierzchnia zabudowana

0,01 ha

w tym
opisy zabudowy

Na działce znajduje się budynek mieszkalny o powierzchni 40,00mkw, komórka o
powierzchni 20mkw

powierzchnia niezabudowana

0,02 ha

Forma własności

Właściciel : osoba prywatna/jeden właściciel

Uregulowany stan prawny
Forma zbycia praw
(np. sprzedaż, użytkowanie wieczyste, dzierżawa)
Przeznaczenie zgodne z planem
(opis zgodnie z planem zagospodarowania
przestrzennego lub warunkami zabudowy)
Możliwość przekwalifikowania terenu
(wykazać i opisać jeżeli jest taka możliwość)
Ukształtowanie terenu (opis)
Dostępność komunikacyjna (szczegółowy opis)

energia elektryczna
Uzbrojenie
gaz ziemny
terenu
(rzeczywiste i
możliwe)
- sieć ciepłownicza
opisowo
woda

TAK
Sprzedaż /dzierżawa
MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; R – tereny rolne

Nie dotyczy
Obecne użytkowanie: nieużytki; różnica terenów około 1,5-2m
Droga gminna utwardzona; droga krajowa 62 w odległości kilkuset metrów; stacja
kolejowa w Płocku w odległości ok. 37 km; najbliższa bocznica kolejowa znajduje się
w Trzepowie koło Płocka i jest oddalona o ok. 40km, najbliższe lotnisko regionalne
znajduje się w Modlinie ok. 35km; najbliższe lotnisko międzynarodowe znajduje się
w Warszawie ok. 70km, jest to port lotniczy im. F. Chopina; najbliższe miasto
wojewódzkie: Warszawa ok. 70km
Tak, na terenie
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Tak, na terenie

kanalizacja sanitarna

Nie dotyczy

kanalizacja deszczowa

Nie dotyczy

łączność (telefon i Internet)
Ograniczenia wynikające z ochrony środowiska (opis w
przypadku odpowiedzi „tak”)

Tak, na terenie
Nie dotyczy

Preferowana forma działalności

Brak

Dodatkowe ważne informacje

Brak

W załączeniu mapka, zdjęcia

Zdjęcia

Kontakt: (instytucja, osoba, telefon, e-mail)

UGiM Wyszogród; p. Jakub Woźniak inspektor ds. realizacji inwestycji tel. 24 267
26 31; email: jakub.wozniak@wyszogrod.pl

KARTA OFERTY INWESTYCYJNEJ/GMINA: GMINA I MIASTO
WYSZOGRÓD
oferta prywatna

OFERTA NR 10
Oznaczenie (nr działki)
Lokalizacja (miejscowość, obręb, opis)

Powierzchnia ogólna

191/1
Działka jest własnością osoby prywatnej, położona w obrębie ewidencyjnym
Wyszogród. Dojazd do działki z drogi krajowej 50 poprzez drogę dojazdową. Istnieje
możliwość podłączenia elektryczności. Działka nie posiada Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego.
0,85 ha

powierzchnia zabudowana

Nie dotyczy

opisy zabudowy

Nie dotyczy

powierzchnia niezabudowana

Nie dotyczy

w tym

Forma własności

Właściciel : osoba prywatna/jeden właściciel

Uregulowany stan prawny
Forma zbycia praw
(np. sprzedaż, użytkowanie wieczyste, dzierżawa)
Przeznaczenie zgodne z planem
(opis zgodnie z planem zagospodarowania
przestrzennego lub warunkami zabudowy)
Możliwość przekwalifikowania terenu
(wykazać i opisać jeżeli jest taka możliwość)
Ukształtowanie terenu (opis)
Dostępność komunikacyjna (szczegółowy opis)

energia elektryczna
Uzbrojenie
gaz ziemny
terenu
(rzeczywiste i
możliwe)
- sieć ciepłownicza
opisowo

TAK
Sprzedaż /dzierżawa
Nie dotyczy

Nie dotyczy
Klasa gruntów: RIVa – 0,27 ha; RIVb – 0,20 ha; RV – 0,38 ha; Obecne użytkowanie:
rolnicze; różnica terenów około 1,1m
Droga krajowa 62 w odległości kilku metrów; działka przylega 20m do drogi
krajowej 50; stacja kolejowa w Płocku w odległości ok. 37 km; najbliższa bocznica
kolejowa znajduje się w Trzepowie koło Płocka i jest oddalona o ok. 40km, najbliższe
lotnisko regionalne znajduje się w Modlinie ok. 35km; najbliższe lotnisko
międzynarodowe znajduje się w Warszawie ok. 70km, jest to port lotniczy im. F.
Chopina; najbliższe miasto wojewódzkie: Warszawa ok. 70km
Tak, odległość około 5-10m do transformatora
Nie dotyczy
Nie dotyczy

woda

Nie dotyczy

kanalizacja sanitarna

Nie dotyczy

kanalizacja deszczowa
łączność (telefon i Internet)
Ograniczenia wynikające z ochrony środowiska (opis w
przypadku odpowiedzi „tak”)

Odprowadzenie wód przy szosie rowem
Tak, przy granicy działki
Nie dotyczy

Preferowana forma działalności

Brak

Dodatkowe ważne informacje

Brak

W załączeniu mapka, zdjęcia

Zdjęcia

Kontakt: (instytucja, osoba, telefon, e-mail)

UGiM Wyszogród; p. Jakub Woźniak inspektor ds. realizacji inwestycji tel. 24 267
26 31; email: jakub.wozniak@wyszogrod.pl

KARTA OFERTY INWESTYCYJNEJ/GMINA: GMINA I MIASTO
WYSZOGRÓD
oferta prywatna

OFERTA NR 11
Oznaczenie (nr działki)
Lokalizacja (miejscowość, obręb, opis)

Powierzchnia ogólna

670/1
Działka jest własnością osoby prywatnej, położona w obrębie ewidencyjnym
Wyszogród. Bezpośredni dojazd do działki. Droga krajowa 62. Istnieje możliwość
podłączenia elektryczności. Działka posiada przeznaczenie w Miejscowym Planu
Zagospodarowania Przestrzennego. Istnieje możliwość powiększenia terenu
0,42 ha

powierzchnia zabudowana

Nie dotyczy

opisy zabudowy

Nie dotyczy

powierzchnia niezabudowana

Nie dotyczy

w tym

Forma własności

Właściciel : osoba prywatna/jeden właściciel

Uregulowany stan prawny
Forma zbycia praw
(np. sprzedaż, użytkowanie wieczyste, dzierżawa)
Przeznaczenie zgodne z planem
(opis zgodnie z planem zagospodarowania
przestrzennego lub warunkami zabudowy)
Możliwość przekwalifikowania terenu
(wykazać i opisać jeżeli jest taka możliwość)
Ukształtowanie terenu (opis)
Dostępność komunikacyjna (szczegółowy opis)

energia elektryczna
Uzbrojenie
gaz ziemny
terenu
(rzeczywiste i
możliwe)
- sieć ciepłownicza
opisowo
woda

TAK
Sprzedaż /dzierżawa
Tak; MNs – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej sezonowej o charakterze
rekreacji indywidualnej; P – tereny zabudowy produkcyjnej, składowej,
magazynowej; R – tereny rolne
Nie dotyczy
Klasa gruntów: IVa - IVb; Obecne użytkowanie: rolne; różnica terenów około 1,1m
Droga krajowa 62 w odległości kilku metrów; stacja kolejowa w Płocku w odległości
ok. 37 km; najbliższa bocznica kolejowa znajduje się w Trzepowie koło Płocka i jest
oddalona o ok. 40km, najbliższe lotnisko regionalne znajduje się w Modlinie ok.
35km; najbliższe lotnisko międzynarodowe znajduje się w Warszawie ok. 70km, jest
to port lotniczy im. F. Chopina; najbliższe miasto wojewódzkie: Warszawa ok. 70km
Tak, linia przechodzi przez działkę
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Tak, przechodzi przez działkę

kanalizacja sanitarna

Nie dotyczy

kanalizacja deszczowa

Nie dotyczy

łączność (telefon i Internet)
Ograniczenia wynikające z ochrony środowiska (opis w
przypadku odpowiedzi „tak”)

Tak
Nie dotyczy

Preferowana forma działalności

Brak

Dodatkowe ważne informacje

Brak

W załączeniu mapka, zdjęcia

Zdjęcia

Kontakt: (instytucja, osoba, telefon, e-mail)

UGiM Wyszogród; p. Jakub Woźniak inspektor ds. realizacji inwestycji tel. 24 267
26 31; email: jakub.wozniak@wyszogrod.pl

KARTA OFERTY INWESTYCYJNEJ/GMINA: GMINA I MIASTO
WYSZOGRÓD
oferta prywatna

OFERTA NR 12
Oznaczenie (nr działki)
Lokalizacja (miejscowość, obręb, opis)

Powierzchnia ogólna

670/2
Działka jest własnością osoby prywatnej, położona w obrębie ewidencyjnym
Wyszogród. Bezpośredni dojazd do działki. Droga krajowa 62. Istnieje możliwość
podłączenia elektryczności. Działka posiada przeznaczenie w Miejscowym Planu
Zagospodarowania Przestrzennego. Istnieje możliwość powiększenia terenu
0,31 ha

powierzchnia zabudowana

Nie dotyczy

opisy zabudowy

Nie dotyczy

powierzchnia niezabudowana

Nie dotyczy

w tym

Forma własności

Właściciel : osoba prywatna/jeden właściciel

Uregulowany stan prawny
Forma zbycia praw
(np. sprzedaż, użytkowanie wieczyste, dzierżawa)
Przeznaczenie zgodne z planem
(opis zgodnie z planem zagospodarowania
przestrzennego lub warunkami zabudowy)
Możliwość przekwalifikowania terenu
(wykazać i opisać jeżeli jest taka możliwość)
Ukształtowanie terenu (opis)
Dostępność komunikacyjna (szczegółowy opis)

energia elektryczna
Uzbrojenie
gaz ziemny
terenu
(rzeczywiste i
możliwe)
- sieć ciepłownicza
opisowo
woda

TAK
Sprzedaż /dzierżawa
Tak; MNs – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej sezonowej o charakterze
rekreacji indywidualnej; P – tereny zabudowy produkcyjnej, składowej,
magazynowej; R – tereny rolne
Nie dotyczy
Klasa gruntów: IV - V; Obecne użytkowanie: rolne; różnica terenów około 1,1m
Droga krajowa 62 w odległości kilku metrów; stacja kolejowa w Płocku w odległości
ok. 37 km; najbliższa bocznica kolejowa znajduje się w Trzepowie koło Płocka i jest
oddalona o ok. 40km, najbliższe lotnisko regionalne znajduje się w Modlinie ok.
35km; najbliższe lotnisko międzynarodowe znajduje się w Warszawie ok. 70km, jest
to port lotniczy im. F. Chopina; najbliższe miasto wojewódzkie: Warszawa ok. 70km
Tak, linia przechodzi przez działkę
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Tak, przechodzi przez działkę

kanalizacja sanitarna

Nie dotyczy

kanalizacja deszczowa

Nie dotyczy

łączność (telefon i Internet)
Ograniczenia wynikające z ochrony środowiska (opis w
przypadku odpowiedzi „tak”)

Tak
Nie dotyczy

Preferowana forma działalności

Brak

Dodatkowe ważne informacje

Brak

W załączeniu mapka, zdjęcia

Zdjęcia

Kontakt: (instytucja, osoba, telefon, e-mail)

UGiM Wyszogród; p. Jakub Woźniak inspektor ds. realizacji inwestycji tel. 24 267
26 31; email: jakub.wozniak@wyszogrod.pl

KARTA OFERTY INWESTYCYJNEJ/GMINA: GMINA I MIASTO
WYSZOGRÓD
oferta prywatna

OFERTA NR 13
Oznaczenie (nr działki)
Lokalizacja (miejscowość, obręb, opis)

Powierzchnia ogólna

1483/1
Działka jest własnością osoby prywatnej, położona w obrębie ewidencyjnym
Wyszogród. Bezpośredni dojazd do działki. Droga krajowa 62. Istnieje możliwość
podłączenia elektryczności. Działka posiada przeznaczenie w Miejscowym Planu
Zagospodarowania Przestrzennego. Istnieje możliwość powiększenia terenu
1,87 ha

powierzchnia zabudowana

Nie dotyczy

opisy zabudowy

Nie dotyczy

powierzchnia niezabudowana

Nie dotyczy

w tym

Forma własności

Właściciel : osoba prywatna/jeden właściciel

Uregulowany stan prawny
Forma zbycia praw
(np. sprzedaż, użytkowanie wieczyste, dzierżawa)
Przeznaczenie zgodne z planem
(opis zgodnie z planem zagospodarowania
przestrzennego lub warunkami zabudowy)
Możliwość przekwalifikowania terenu
(wykazać i opisać jeżeli jest taka możliwość)
Ukształtowanie terenu (opis)
Dostępność komunikacyjna (szczegółowy opis)

energia elektryczna
Uzbrojenie
gaz ziemny
terenu
(rzeczywiste i
możliwe)
- sieć ciepłownicza
opisowo
woda

TAK
Sprzedaż /dzierżawa
Tak; MNs – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej sezonowej o charakterze
rekreacji indywidualnej; P – tereny zabudowy produkcyjnej, składowej,
magazynowej; R – tereny rolne
Nie dotyczy
Klasa gruntów: IVa - IVb; Obecne użytkowanie: rolne; różnica terenów około 1,1m
Droga krajowa 62 w odległości kilku metrów; stacja kolejowa w Płocku w odległości
ok. 37 km; najbliższa bocznica kolejowa znajduje się w Trzepowie koło Płocka i jest
oddalona o ok. 40km, najbliższe lotnisko regionalne znajduje się w Modlinie ok.
35km; najbliższe lotnisko międzynarodowe znajduje się w Warszawie ok. 70km, jest
to port lotniczy im. F. Chopina; najbliższe miasto wojewódzkie: Warszawa ok. 70km
Tak, linia przechodzi przez działkę
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Tak, przechodzi przez działkę

kanalizacja sanitarna

Nie dotyczy

kanalizacja deszczowa

Nie dotyczy

łączność (telefon i Internet)
Ograniczenia wynikające z ochrony środowiska (opis w
przypadku odpowiedzi „tak”)

Tak
Nie dotyczy

Preferowana forma działalności

Brak

Dodatkowe ważne informacje

Brak

W załączeniu mapka, zdjęcia

Zdjęcia

Kontakt: (instytucja, osoba, telefon, e-mail)

UGiM Wyszogród; p. Jakub Woźniak inspektor ds. realizacji inwestycji tel. 24 267
26 31; email: jakub.wozniak@wyszogrod.pl

KARTA OFERTY INWESTYCYJNEJ/GMINA: GMINA I MIASTO
WYSZOGRÓD
oferta prywatna

OFERTA NR 14
Oznaczenie (nr działki)
Lokalizacja (miejscowość, obręb, opis)

Powierzchnia ogólna

1483/2
Działka jest własnością osoby prywatnej, położona w obrębie ewidencyjnym
Wyszogród. Bezpośredni dojazd do działki. Droga krajowa 62. Istnieje możliwość
podłączenia elektryczności. Działka posiada przeznaczenie w Miejscowym Planu
Zagospodarowania Przestrzennego. Istnieje możliwość powiększenia terenu
0,84 ha

powierzchnia zabudowana

Nie dotyczy

opisy zabudowy

Nie dotyczy

powierzchnia niezabudowana

Nie dotyczy

w tym

Forma własności

Właściciel : osoba prywatna/jeden właściciel

Uregulowany stan prawny
Forma zbycia praw
(np. sprzedaż, użytkowanie wieczyste, dzierżawa)
Przeznaczenie zgodne z planem
(opis zgodnie z planem zagospodarowania
przestrzennego lub warunkami zabudowy)
Możliwość przekwalifikowania terenu
(wykazać i opisać jeżeli jest taka możliwość)
Ukształtowanie terenu (opis)
Dostępność komunikacyjna (szczegółowy opis)

energia elektryczna
Uzbrojenie
gaz ziemny
terenu
(rzeczywiste i
możliwe)
- sieć ciepłownicza
opisowo
woda

TAK
Sprzedaż /dzierżawa
Tak; MNs – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej sezonowej o charakterze
rekreacji indywidualnej; P – tereny zabudowy produkcyjnej, składowej,
magazynowej; R – tereny rolne
Nie dotyczy
Klasa gruntów: IV - V; Obecne użytkowanie: rolne; różnica terenów około 1,1m
Droga krajowa 62 w odległości kilku metrów; stacja kolejowa w Płocku w odległości
ok. 37 km; najbliższa bocznica kolejowa znajduje się w Trzepowie koło Płocka i jest
oddalona o ok. 40km, najbliższe lotnisko regionalne znajduje się w Modlinie ok.
35km; najbliższe lotnisko międzynarodowe znajduje się w Warszawie ok. 70km, jest
to port lotniczy im. F. Chopina; najbliższe miasto wojewódzkie: Warszawa ok. 70km
Tak, linia przechodzi przez działkę
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Tak, przechodzi przez działkę

kanalizacja sanitarna

Nie dotyczy

kanalizacja deszczowa

Nie dotyczy

łączność (telefon i Internet)
Ograniczenia wynikające z ochrony środowiska (opis w
przypadku odpowiedzi „tak”)

Tak
Nie dotyczy

Preferowana forma działalności

Brak

Dodatkowe ważne informacje

Brak

W załączeniu mapka, zdjęcia

Zdjęcia

Kontakt: (instytucja, osoba, telefon, e-mail)

UGiM Wyszogród; p. Jakub Woźniak inspektor ds. realizacji inwestycji tel. 24 267
26 31; email: jakub.wozniak@wyszogrod.pl

KARTA OFERTY INWESTYCYJNEJ/GMINA: GMINA I MIASTO
WYSZOGRÓD
oferta samorządowa

OFERTA NR 15
Oznaczenie (nr działki)
Lokalizacja (miejscowość, obręb, opis)

Powierzchnia ogólna

141
Działka należy do UGiM, położona w obrębie ewidencyjnym Rębowo. Działka
położona w odległości około 1km od drogi krajowej 50, przy drodze powiatowej
2967W relacji Rębowo-Ciućkowo. Działka jest uzbrojona. Działka nie jest objęta
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
1,90ha

powierzchnia zabudowana

Brak informacji

opisy zabudowy

Brak informacji

powierzchnia niezabudowana

Brak informacji

w tym

Forma własności

Właściciel : UGiM

Uregulowany stan prawny
Forma zbycia praw
(np. sprzedaż, użytkowanie wieczyste, dzierżawa)
Przeznaczenie zgodne z planem
(opis zgodnie z planem zagospodarowania
przestrzennego lub warunkami zabudowy)
Możliwość przekwalifikowania terenu
(wykazać i opisać jeżeli jest taka możliwość)
Ukształtowanie terenu (opis)
Dostępność komunikacyjna (szczegółowy opis)

energia elektryczna
Uzbrojenie
gaz ziemny
terenu
(rzeczywiste i
możliwe)
- sieć ciepłownicza
opisowo
woda

TAK
Sprzedaż/ dzierżawa
Nie dotyczy

Nie dotyczy
Przestrzeń otoczenia infrastrukturalnego (bazy, składowiska) Spółdzielni Kółek
Rolniczych
Droga krajowa 50 w odległości około 1km; stacja kolejowa w Płocku w odległości
ok. 40km; najbliższa bocznica kolejowa znajduje się w Trzepowie koło Płocka i jest
oddalona o ok. 46km, najbliższe lotnisko regionalne znajduje się w Modlinie ok.
35km; najbliższe lotnisko międzynarodowe znajduje się w Warszawie ok. 69km, jest
to port lotniczy im. F. Chopina; najbliższe miasto wojewódzkie: Warszawa ok. 69km
Tak
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Tak

kanalizacja sanitarna

Nie dotyczy

kanalizacja deszczowa

Nie dotyczy

łączność (telefon i Internet)

Nie dotyczy

Ograniczenia wynikające z ochrony środowiska (opis w
przypadku odpowiedzi „tak”)

Nie dotyczy

Preferowana forma działalności

Brak

Dodatkowe ważne informacje

Brak

W załączeniu mapka, zdjęcia

Zdjęcia

Kontakt: (instytucja, osoba, telefon, e-mail)

UGiM Wyszogród; p. Jakub Woźniak inspektor ds. realizacji inwestycji tel. 24 267
26 31; email: jakub.wozniak@wyszogrod.pl

KARTA OFERTY INWESTYCYJNEJ/GMINA: GMINA I MIASTO
WYSZOGRÓD
oferta samorządowa

OFERTA NR 16
Oznaczenie (nr działki)
Lokalizacja (miejscowość, obręb, opis)

Powierzchnia ogólna

136
Działka należy do UGiM, położona w obrębie ewidencyjnym Rębowo. Działka
położona w odległości około 1km od drogi krajowej 50, przy drodze powiatowej
2967W relacji Rębowo-Ciućkowo. Działka jest uzbrojona. Działka nie jest objęta
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
1,92 ha

powierzchnia zabudowana

Nie dotyczy

opisy zabudowy

Nie dotyczy

powierzchnia niezabudowana

Nie dotyczy

w tym

Forma własności

Właściciel : UGiM

Uregulowany stan prawny
Forma zbycia praw
(np. sprzedaż, użytkowanie wieczyste, dzierżawa)
Przeznaczenie zgodne z planem
(opis zgodnie z planem zagospodarowania
przestrzennego lub warunkami zabudowy)
Możliwość przekwalifikowania terenu
(wykazać i opisać jeżeli jest taka możliwość)
Ukształtowanie terenu (opis)
Dostępność komunikacyjna (szczegółowy opis)

energia elektryczna
Uzbrojenie
gaz ziemny
terenu
(rzeczywiste i
możliwe)
- sieć ciepłownicza
opisowo
woda

TAK
Sprzedaż/ dzierżawa
Nie dotyczy

Nie dotyczy
Droga krajowa 50 w odległości około 1km; stacja kolejowa w Płocku w odległości
ok. 40km; najbliższa bocznica kolejowa znajduje się w Trzepowie koło Płocka i jest
oddalona o ok. 46km, najbliższe lotnisko regionalne znajduje się w Modlinie ok.
35km; najbliższe lotnisko międzynarodowe znajduje się w Warszawie ok. 69km, jest
to port lotniczy im. F. Chopina; najbliższe miasto wojewódzkie: Warszawa ok. 69km
Tak
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Tak

kanalizacja sanitarna

Nie dotyczy

kanalizacja deszczowa

Nie dotyczy

łączność (telefon i Internet)

Nie dotyczy

Ograniczenia wynikające z ochrony środowiska (opis w
przypadku odpowiedzi „tak”)

Nie dotyczy

Preferowana forma działalności

Brak

Dodatkowe ważne informacje

Brak

W załączeniu mapka, zdjęcia

Zdjęcia

Kontakt: (instytucja, osoba, telefon, e-mail)

UGiM Wyszogród; p. Jakub Woźniak inspektor ds. realizacji inwestycji tel. 24 267
26 31; email: jakub.wozniak@wyszogrod.pl

KARTA OFERTY INWESTYCYJNEJ/GMINA: GMINA I MIASTO
WYSZOGRÓD
oferta samorządowa

OFERTA NR 17
Oznaczenie (nr działki)
Lokalizacja (miejscowość, obręb, opis)

Powierzchnia ogólna

137
Działka należy do UGiM, położona w obrębie ewidencyjnym Rębowo. Działka
położona w odległości około 1km od drogi krajowej 50, przy drodze powiatowej
2967W relacji Rębowo-Ciućkowo. Działka jest uzbrojona. Działka nie jest objęta
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
1,79 ha

powierzchnia zabudowana

Nie dotyczy

opisy zabudowy

Nie dotyczy

powierzchnia niezabudowana

Nie dotyczy

w tym

Forma własności

Właściciel : UGiM

Uregulowany stan prawny
Forma zbycia praw
(np. sprzedaż, użytkowanie wieczyste, dzierżawa)
Przeznaczenie zgodne z planem
(opis zgodnie z planem zagospodarowania
przestrzennego lub warunkami zabudowy)
Możliwość przekwalifikowania terenu
(wykazać i opisać jeżeli jest taka możliwość)
Ukształtowanie terenu (opis)
Dostępność komunikacyjna (szczegółowy opis)

energia elektryczna
Uzbrojenie
gaz ziemny
terenu
(rzeczywiste i
możliwe)
- sieć ciepłownicza
opisowo
woda

TAK
Sprzedaż/ dzierżawa
Nie dotyczy

Nie dotyczy
Droga krajowa 50 w odległości około 1km; stacja kolejowa w Płocku w odległości
ok. 40km; najbliższa bocznica kolejowa znajduje się w Trzepowie koło Płocka i jest
oddalona o ok. 46km, najbliższe lotnisko regionalne znajduje się w Modlinie ok.
35km; najbliższe lotnisko międzynarodowe znajduje się w Warszawie ok. 69km, jest
to port lotniczy im. F. Chopina; najbliższe miasto wojewódzkie: Warszawa ok. 69km
Tak
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Tak

kanalizacja sanitarna

Nie dotyczy

kanalizacja deszczowa

Nie dotyczy

łączność (telefon i Internet)

Nie dotyczy

Ograniczenia wynikające z ochrony środowiska (opis w
przypadku odpowiedzi „tak”)

Nie dotyczy

Preferowana forma działalności

Brak

Dodatkowe ważne informacje

Brak

W załączeniu mapka, zdjęcia

zdjęcia

Kontakt: (instytucja, osoba, telefon, e-mail)

UGiM Wyszogród; p. Jakub Woźniak inspektor ds. realizacji inwestycji tel. 24 267
26 31; email: jakub.wozniak@wyszogrod.pl

KARTA OFERTY INWESTYCYJNEJ/GMINA: GMINA I MIASTO
WYSZOGRÓD
oferta samorządowa

OFERTA NR 18
Oznaczenie (nr działki)
Lokalizacja (miejscowość, obręb, opis)

Powierzchnia ogólna

140
Działka należy do UGiM, położona w obrębie ewidencyjnym Rębowo. Działka
położona w odległości około 1km od drogi krajowej 50, przy drodze powiatowej
2967W relacji Rębowo-Ciućkowo. Działka jest uzbrojona. Działka nie jest objęta
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
0,77 ha

powierzchnia zabudowana

Nie dotyczy

opisy zabudowy

Nie dotyczy

powierzchnia niezabudowana

Nie dotyczy

w
tym

Forma własności

Właściciel : UGiM

Uregulowany stan prawny
Forma zbycia praw
(np. sprzedaż, użytkowanie wieczyste, dzierżawa)
Przeznaczenie zgodne z planem
(opis zgodnie z planem zagospodarowania
przestrzennego lub warunkami zabudowy)
Możliwość przekwalifikowania terenu
(wykazać i opisać jeżeli jest taka możliwość)
Ukształtowanie terenu (opis)
Dostępność komunikacyjna (szczegółowy opis)

energia elektryczna
Uzbrojenie
gaz ziemny
terenu
(rzeczywiste i
możliwe)
- sieć ciepłownicza
opisowo
woda

TAK
Sprzedaż/ dzierżawa
Nie dotyczy

Nie dotyczy
Droga krajowa 50 w odległości około 1km; stacja kolejowa w Płocku w odległości
ok. 40km; najbliższa bocznica kolejowa znajduje się w Trzepowie koło Płocka i jest
oddalona o ok. 46km, najbliższe lotnisko regionalne znajduje się w Modlinie ok.
35km; najbliższe lotnisko międzynarodowe znajduje się w Warszawie ok. 69km, jest
to port lotniczy im. F. Chopina; najbliższe miasto wojewódzkie: Warszawa ok. 69km
Tak
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Tak

kanalizacja sanitarna

Nie dotyczy

kanalizacja deszczowa

Nie dotyczy

łączność (telefon i Internet)

Nie dotyczy

Ograniczenia wynikające z ochrony środowiska (opis w
przypadku odpowiedzi „tak”)

Nie dotyczy

Preferowana forma działalności

Brak

Dodatkowe ważne informacje

Brak

W załączeniu mapka, zdjęcia

Zdjęcia

Kontakt: (instytucja, osoba, telefon, e-mail)

UGiM Wyszogród; p. Jakub Woźniak inspektor ds. realizacji inwestycji tel. 24 267
26 31; email: jakub.wozniak@wyszogrod.pl

KARTA OFERTY INWESTYCYJNEJ/GMINA: GMINA I MIASTO
WYSZOGRÓD
oferta samorządowa

OFERTA NR 19
Oznaczenie (nr działki)
Lokalizacja (miejscowość, obręb, opis)

Powierzchnia ogólna

165
Działka należy do UGiM, położona w obrębie ewidencyjnym Rębowo. Działka
położona w odległości około 1km od drogi krajowej 50, przy drodze powiatowej
2967W relacji Rębowo-Ciućkowo. Działka jest uzbrojona. Działka nie jest objęta
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
1,00 ha

powierzchnia zabudowana

Brak informacji

opisy zabudowy

Brak informacji

powierzchnia niezabudowana

Brak informacji

w tym

Forma własności

Właściciel : UGiM

Uregulowany stan prawny
Forma zbycia praw
(np. sprzedaż, użytkowanie wieczyste, dzierżawa)
Przeznaczenie zgodne z planem
(opis zgodnie z planem zagospodarowania
przestrzennego lub warunkami zabudowy)
Możliwość przekwalifikowania terenu
(wykazać i opisać jeżeli jest taka możliwość)

TAK
Sprzedaż/ dzierżawa
Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ukształtowanie terenu (opis)
Dostępność komunikacyjna (szczegółowy opis)

energia elektryczna
Uzbrojenie
gaz ziemny
terenu
(rzeczywiste i
możliwe)
- sieć ciepłownicza
opisowo
woda

Droga krajowa 50 w odległości około 1km; stacja kolejowa w Płocku w odległości
ok. 40km; najbliższa bocznica kolejowa znajduje się w Trzepowie koło Płocka i jest
oddalona o ok. 46km, najbliższe lotnisko regionalne znajduje się w Modlinie ok.
35km; najbliższe lotnisko międzynarodowe znajduje się w Warszawie ok. 69km, jest
to port lotniczy im. F. Chopina; najbliższe miasto wojewódzkie: Warszawa ok. 69km
Tak
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Tak

kanalizacja sanitarna

Nie dotyczy

kanalizacja deszczowa

Nie dotyczy

łączność (telefon i Internet)

Nie dotyczy

Ograniczenia wynikające z ochrony środowiska (opis w
przypadku odpowiedzi „tak”)

Nie dotyczy

Preferowana forma działalności

Brak

Dodatkowe ważne informacje

Brak

W załączeniu mapka, zdjęcia

Zdjęcia

Kontakt: (instytucja, osoba, telefon, e-mail)

UGiM Wyszogród; p. Jakub Woźniak inspektor ds. realizacji inwestycji tel. 24 267
26 31; email: jakub.wozniak@wyszogrod.pl

KARTA OFERTY INWESTYCYJNEJ/GMINA: GMINA I MIASTO
WYSZOGRÓD
22 oferta samorządowa

OFERTA NR 20
Oznaczenie (nr działki)
Lokalizacja (miejscowość, obręb, opis)

Powierzchnia ogólna

290/4
Działka należy do UGiM, położona w obrębie ewidencyjnym Wyszogród. Działka
położona w odległości około 100m od drogi krajowej 50, przy ul. Klasztornej w
Wyszogrodzie. Działka jest uzbrojona. Działka nie jest objęta Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego.
1,20ha

powierzchnia zabudowana

Nie dotyczy

opisy zabudowy

Nie dotyczy

powierzchnia niezabudowana

Nie dotyczy

w tym

Forma własności

Właściciel : UGiM

Uregulowany stan prawny
Forma zbycia praw
(np. sprzedaż, użytkowanie wieczyste, dzierżawa)
Przeznaczenie zgodne z planem
(opis zgodnie z planem zagospodarowania
przestrzennego lub warunkami zabudowy)
Możliwość przekwalifikowania terenu
(wykazać i opisać jeżeli jest taka możliwość)

TAK
Sprzedaż/ dzierżawa
Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ukształtowanie terenu (opis)
Dostępność komunikacyjna (szczegółowy opis)

energia elektryczna
Uzbrojenie
gaz ziemny
terenu
(rzeczywiste i
możliwe)
- sieć ciepłownicza
opisowo
woda

Droga krajowa 50 w odległości około 100m; stacja kolejowa w Płocku w odległości
ok. 41km; najbliższa bocznica kolejowa znajduje się w Trzepowie koło Płocka i jest
oddalona o ok. 47km, najbliższe lotnisko regionalne znajduje się w Modlinie ok.
33km; najbliższe lotnisko międzynarodowe znajduje się w Warszawie ok. 68km, jest
to port lotniczy im. F. Chopina; najbliższe miasto wojewódzkie: Warszawa ok. 68km
Tak
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Tak

kanalizacja sanitarna

Nie dotyczy

kanalizacja deszczowa

Nie dotyczy

łączność (telefon i Internet)

Nie dotyczy

Ograniczenia wynikające z ochrony środowiska (opis w
przypadku odpowiedzi „tak”)

Nie dotyczy

Preferowana forma działalności

Brak

Dodatkowe ważne informacje

Brak

W załączeniu mapka, zdjęcia

Zdjęcia

Kontakt: (instytucja, osoba, telefon, e-mail)

UGiM Wyszogród; p. Jakub Woźniak inspektor ds. realizacji inwestycji tel. 24 267
26 31; email: jakub.wozniak@wyszogrod.pl

KARTA OFERTY INWESTYCYJNEJ/GMINA: GMINA I MIASTO
WYSZOGRÓD
oferta samorządowa

OFERTA NR 21
Oznaczenie (nr działki)
Lokalizacja (miejscowość, obręb, opis)

Powierzchnia ogólna

291/2
Działka należy do UGiM, położona w obrębie ewidencyjnym Wyszogród. Działka
położona w odległości około 100m od drogi krajowej 50, przy ul. Klasztornej w
Wyszogrodzie. Działka jest uzbrojona. Działka nie jest objęta Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego.
1,39ha

powierzchnia zabudowana

Nie dotyczy

opisy zabudowy

Nie dotyczy

powierzchnia niezabudowana

Nie dotyczy

w tym

Forma własności

Właściciel : UGiM

Uregulowany stan prawny

TAK
Sprzedaż/ dzierżawa

Forma zbycia praw
(np. sprzedaż, użytkowanie wieczyste, dzierżawa)
Przeznaczenie zgodne z planem
(opis zgodnie z planem zagospodarowania
przestrzennego lub warunkami zabudowy)
Możliwość przekwalifikowania terenu
(wykazać i opisać jeżeli jest taka możliwość)
Ukształtowanie terenu (opis)
Dostępność komunikacyjna (szczegółowy opis)

energia elektryczna
Uzbrojenie
gaz ziemny
terenu
(rzeczywiste i
możliwe)
- sieć ciepłownicza
opisowo
woda

Nie dotyczy

Nie dotyczy
Droga krajowa 50 w odległości około 100m; stacja kolejowa w Płocku w odległości
ok. 41km; najbliższa bocznica kolejowa znajduje się w Trzepowie koło Płocka i jest
oddalona o ok. 47km, najbliższe lotnisko regionalne znajduje się w Modlinie ok.
33km; najbliższe lotnisko międzynarodowe znajduje się w Warszawie ok. 68km, jest
to port lotniczy im. F. Chopina; najbliższe miasto wojewódzkie: Warszawa ok. 68km
Tak
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Tak

kanalizacja sanitarna

Nie dotyczy

kanalizacja deszczowa

Nie dotyczy

łączność (telefon i Internet)

Nie dotyczy

Ograniczenia wynikające z ochrony środowiska (opis w
przypadku odpowiedzi „tak”)

Nie dotyczy

Preferowana forma działalności

Brak

Dodatkowe ważne informacje

Brak

W załączeniu mapka, zdjęcia

Zdjęcia

Kontakt: (instytucja, osoba, telefon, e-mail)

UGiM Wyszogród; p. Jakub Woźniak inspektor ds. realizacji inwestycji tel. 24 267
26 31; email: jakub.wozniak@wyszogrod.pl

KARTA OFERTY INWESTYCYJNEJ/GMINA: GMINA I MIASTO
WYSZOGRÓD
oferta samorządowa

OFERTA NR 22
Oznaczenie (nr działki)
Lokalizacja (miejscowość, obręb, opis)
Powierzchnia ogólna

119/7
Działka należy do UGiM, położona w obrębie ewidencyjnym Drwały. Działka
położona w odległości około 3km od drogi krajowej 62. Działka jest uzbrojona.
Działka nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
1,00 ha

powierzchnia zabudowana

Nie dotyczy

opisy zabudowy

Nie dotyczy

powierzchnia niezabudowana

Nie dotyczy

w tym

Forma własności

Właściciel : UGiM

Uregulowany stan prawny
Forma zbycia praw
(np. sprzedaż, użytkowanie wieczyste, dzierżawa)
Przeznaczenie zgodne z planem
(opis zgodnie z planem zagospodarowania
przestrzennego lub warunkami zabudowy)
Możliwość przekwalifikowania terenu
(wykazać i opisać jeżeli jest taka możliwość)
Ukształtowanie terenu (opis)
Dostępność komunikacyjna (szczegółowy opis)

energia elektryczna
Uzbrojenie
gaz ziemny
terenu
(rzeczywiste i
możliwe)
- sieć ciepłownicza
opisowo
woda

TAK
Sprzedaż/ dzierżawa
Nie dotyczy

Nie dotyczy
Grunty rolne klasa IIIB, IVA, IVB
Droga krajowa 62 w odległości około 3km; stacja kolejowa w Płocku w odległości
ok. 38km; najbliższa bocznica kolejowa znajduje się w Trzepowie koło Płocka i jest
oddalona o ok. 45km, najbliższe lotnisko regionalne znajduje się w Modlinie ok.
36km; najbliższe lotnisko międzynarodowe znajduje się w Warszawie ok. 71km, jest
to port lotniczy im. F. Chopina; najbliższe miasto wojewódzkie: Warszawa ok. 71km
Tak
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Tak

kanalizacja sanitarna

Nie dotyczy

kanalizacja deszczowa

Nie dotyczy

łączność (telefon i Internet)

Nie dotyczy

Ograniczenia wynikające z ochrony środowiska (opis w
przypadku odpowiedzi „tak”)

Nie dotyczy

Preferowana forma działalności

Brak

Dodatkowe ważne informacje

Brak

W załączeniu mapka, zdjęcia

Zdjęcia

Kontakt: (instytucja, osoba, telefon, e-mail)

UGiM Wyszogród; p. Jakub Woźniak inspektor ds. realizacji inwestycji tel. 24 267
26 31; email: jakub.wozniak@wyszogrod.pl

