
 

 Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów: dz. nr ewid. 252/4 położona w obrębie 10 miasta Pułtusk 

 Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej: OS1U/00038268/7 

 Powierzchnia nieruchomości: 0,1618 ha 

 Opis nieruchomości: Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie nieobjętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. Nieruchomość znajduje się na terenie zespołu urbanistyczno-architektonicznego miasta Pułtuska, wpisanego do rejestru zabytków. 

Nieruchomość jest zabudowana murowanym budynkiem kaplicy cmentarnej. Na mapie sytuacyjno-wysokościowej znajdującej się w Powiatowym 

Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pułtusku, na w/w nieruchomości wykazywane są urządzenia infrastruktury technicznej. Nie 

wyklucza się przebiegu innych urządzeń infrastruktury technicznej. 

 Data i godzina przetargu: 07.04.2020 r. godz. 10
00

 

 Cena wywoławcza: 300 000 zł 

 Wysokość wadium: 30 000 zł 

 Termin wpłaty wadium upływa w dniu: 03.04.2020 r. 

 Link do ogłoszenia: http://bip.pultusk.pl/?a=8650 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów: dz. nr ewid. 476 położona w obrębie 29 miasta Pułtusk 

 Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej: OS1U/00015455/8 

 Powierzchnia nieruchomości: 0,0510 ha 

 Opis nieruchomości: Nieruchomość położona jest na terenie nieobjętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

W dniu 20.06.2017 r. została wydana decyzja Nr 90/2017 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego segment budynku bliźniaczego, na terenie działki nr ewid. 476 w obrębie 29 miasta Pułtusk. 

 Data i godzina przetargu: 07.04.2020 r. godz. 9
00

 

 Cena wywoławcza: 33 000 zł 

 Wysokość wadium: 3 300 zł 

 Termin wpłaty wadium upływa w dniu: 03.04.2020 r. 

 Link do ogłoszenia: http://bip.pultusk.pl/?a=8649 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów: dz. nr ewid. 477 położona w obrębie 29 miasta Pułtusk 

 Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej: OS1U/00015455/8 

 Powierzchnia nieruchomości: 0,0510 ha 

 Opis nieruchomości: Nieruchomość położona jest na terenie nieobjętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

W dniu 08.06.2017 r. została wydana decyzja Nr 82/2017 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego segment budynku bliźniaczego, na terenie działki nr ewid. 477 w obrębie 29 miasta Pułtusk. 

 Data i godzina przetargu: 07.04.2020 r. godz. 9
30

 

 Cena wywoławcza: 33 000 zł 

 Wysokość wadium: 3 300 zł 

 Termin wpłaty wadium upływa w dniu: 03.04.2020 r. 

 Link do ogłoszenia: http://bip.pultusk.pl/?a=8649 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów: dz. nr ewid. 286/6 położona we wsi Kleszewo 

 Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej: OS1U/00039337/9 

 Powierzchnia nieruchomości: 1,8625 ha 

 Opis nieruchomości: Przedmiotowa nieruchomość  położona jest na terenie nieobjętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego.     

 Data i godzina przetargu: 07.04.2020 r. godz.10
30

 

 Cena wywoławcza: 260 000 zł 

 Wysokość wadium: 26 000 zł 

 Termin wpłaty wadium upływa w dniu: 03.04.2020 r. 

 Link do ogłoszenia: http://bip.pultusk.pl/?a=8651 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów: dz. nr ewid. 286/5 położona we wsi 

Kleszewo 

 Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej: OS1U/00039337/9 

 Powierzchnia nieruchomości: 0,3347 ha 

 Opis nieruchomości: Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie nieobjętym 

ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

Na teren w/w nieruchomości została wydana decyzja Nr 12/2016 z dnia 01.02.2016r. o 

warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowego.   

Na mapie sytuacyjno-wysokościowej znajdującej się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej w Pułtusku, na wyżej wymienionej nieruchomości wykazane 

są urządzenia infrastruktury technicznej. Nie wyklucza się przebiegu innych urządzeń 

infrastruktury technicznej. Koszt ewentualnej przebudowy urządzeń infrastruktury 

znajdujących się na nieruchomości nie będą obciążały Gminy Pułtusk. 

Na terenie nieruchomości znajdują się urządzenia hydrologiczne, meteorologiczne  

i telekomunikacyjne.    

 Data i godzina przetargu: 07.04.2020 r. godz. 11
00

 

 Cena wywoławcza: 240 000 zł 

 Wysokość wadium: 24 000 zł 

 Termin wpłaty wadium upływa w dniu: 03.04.2020 r. 

 Link do ogłoszenia: http://bip.pultusk.pl/?a=8653 

 

 

 

 

 

 



 

 Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów: dz. nr ewid. 455/1 położona we 

wsi Kacice  

 Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej: OS1U/00017243/3 

 Powierzchnia nieruchomości: 0,1948 ha 

 Opis nieruchomości: Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie nieobjętym 

ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w ewidencji 

gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku jako użytek wykazywane 

są: w części Lz (grunty zadrzewione i zakrzewione), a w części Ps (pastwiska trwałe). 

Nie wyklucza się przebiegu przez nieruchomość urządzeń infrastruktury technicznej. 

Koszty ewentualnej przebudowy urządzeń infrastruktury znajdujących się na 

nieruchomości nie będą obciążały Gminy Pułtusk.   

 Data i godzina przetargu: 31.03.2020 r. godz.9
30

 

 Cena wywoławcza: 80 000 zł 

 Wysokość wadium: 8 000 zł 

 Termin wpłaty wadium upływa w dniu: 27.03.2020 r. 

 Link do ogłoszenia: http://bip.pultusk.pl/?a=8620 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Powierzchnia lokalu: 31,00 m
2
 

 Opis lokalu: Lokal użytkowy o powierzchni 31,00m
2
, mieszczący się 

w budynku przy ul. Świętojańskiej 9 
 
w Pułtusku. 

 Udział w nieruchomości wspólnej: 3100/41974 

 Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów: dz. nr ewid. 

189/1 położona w obrębie 14 miasta Pułtusk 

 Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej: OS1U/00000890/1 

 Powierzchnia nieruchomości: 0,0426 ha 

 Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: 

Budynek przy ul. Świętojańskiej 9, w którym mieści się lokal 

użytkowy objęty niniejszym ogłoszeniem,  leży na obszarze 

nieobjętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

Nieruchomość jest zagospodarowana jako mieszkalno – usługowa. 

Nieruchomość położona jest na terenie objętym ochroną 

konserwatorską, w związku z tym istnieje obowiązek uzgadniania 

wszelkich zamierzeń inwestycyjnych planowanych na nieruchomości  

z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

 Data i godzina przetargu: 31.03.2020 r. godz.9
00

 

 Cena wywoławcza: 105 000 zł 

 Wysokość wadium: 10 000 zł 

 Termin wpłaty wadium upływa w dniu: 27.03.2020 r. 

 Link do ogłoszenia: http://bip.pultusk.pl/?a=8621 

 

 

 



 

 Powierzchnia lokalu: 48,00 m
2
 

 Opis lokalu: Lokal użytkowy o powierzchni 48,00m
2
, mieszczący się w 

budynku przy ul. Świętojańskiej 9 
 
w Pułtusku. 

 Udział w nieruchomości wspólnej: 4800/41974 

 Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów: dz. nr ewid. 189/1 

położona w obrębie 14 miasta Pułtusk 

 Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej: OS1U/00000890/1 

 Powierzchnia nieruchomości: 0,0426 ha 

 Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: 

Budynek przy ul. Świętojańskiej 9, w którym mieści się lokal użytkowy 

objęty niniejszym ogłoszeniem,  leży na obszarze nieobjętym ustaleniami 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Nieruchomość jest zagospodarowana jako mieszkalno – usługowa. 

Nieruchomość położona jest na terenie objętym ochroną konserwatorską, 

w związku z tym istnieje obowiązek uzgadniania wszelkich zamierzeń 

inwestycyjnych planowanych na nieruchomości z Mazowieckim 

Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

 Data i godzina przetargu: 21.04.2020 r. godz.9
00

 

 Cena wywoławcza: 174 660 zł 

 Wysokość wadium: 18 000 zł 

 Termin wpłaty wadium upływa w dniu: 21.04.2020 r. 

 Link do ogłoszenia: http://bip.pultusk.pl/?a=8687 

 

 

 

 


