
Załącznik do Zarządzenia 

Nr 73/2018 Wójta Gminy Mały Płock 

z dnia 26 września 2018 r. 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI 

przeznaczonych do zamiany stanowiących własność gminy Mały Płock 

Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.121) Wójt Gminy Mały Płock ogłasza wykaz nieruchomości 

przeznaczonych do zamiany nieruchomości stanowiącej własność gminy Mały Płock z osoba fizyczną: 

 

Lp. 

Nr działki 

ewid. 

Oznaczenie  

nr KW 
Pow. ha Położenie 

Rodzaj 

użytków 

i klasa 

 

Opis nieruchomości 

Przeznaczenie nieruchomości  w 

miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego 

Forma sprzedaży 
Cena 

nieruchomości 

1. 111/6 LM1L/00025709/1 0,0992 

obręb 

Śmiarowo, 

gm. Mały 

Płock 

 

Ps V 

Działka nr 111/6 położona jest poza strefą 

zwartej zabudowy wsi Śmiarowo na 

terenach użytkowanych rolniczo w 

odległości ok. 100m od terenów 

najbliższej zabudowy wsi. Teren działki 

użytkowany jest jako użytek zielony, 

część działki przylega do rzeki Cetny  

i jest porośnięta krzakami i drzewkami 

 Działka nr 111/6 graniczy z działką  

nr 165/2. Dojazd na teren działki odbywa 

się drogą żwirową ze wsi Śmiarowo do 

wsi Mały Płock 

Brak jest Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego 

obejmującego działkę  
nr 111/6. Według studium 
uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 
gminy Mały Płock działka jest 

oznaczona jako teren przeznaczony na 
cele rolnicze. 

Zamiana nieruchomości 

stanowiącej własność 

gminy Mały Płock na 

nieruchomość będącą 

własnością osoby 

fizycznej 

3252 zł 

2. 

 

 

 

165/2 

 

LM1L/00025709/1 

 

 

 

0,0286 

obręb 

Śmiarowo, 

gm. Mały 

Płock 

 

Ps V 

Działka nr 165/2 położona jest poza strefą 

zwartej zabudowy wsi Śmiarowo na 

terenach użytkowanych rolniczo w 

odległości ok. 100m od terenów 

najbliższej zabudowy wsi. Działka jest 

użytkowana jako użytek zielony 

/pastwiska/, teren działki porasta trawa. 

Dojazd na teren działki odbywa się drogą 

żwirową ze wsi Śmiarowo do wsi Mały 

Płock.  

Brak jest Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego 

obejmującego działkę nr 165/2. 

Według studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Mały Płock 

działka jest oznaczona jako teren 

przeznaczony na cele rolnicze. 

Zamiana nieruchomości 

stanowiącej własność 

gminy Mały Płock na 

nieruchomość będącą 

własnością osoby 

fizycznej 

1095 zł 

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 26 września 2018 r. do dnia 17 marca 2018 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Małym Płocku  

ul. J. Kochanowskiego 15, 18- 516 Mały Płock, a także zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy www.malyplock.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 

http://bip.ug.malyplock.wrotapodlasia.pl przez okres 21 dni.  

Szczegółowe Informacje dotyczące wykazu nieruchomości można uzyskać w Urzędzie gminy w Małym płocku lub telefonicznie pod numerem (86) 279-13-22 

 

 

http://www.malyplock.pl/
http://bip.ug.malyplock.wrotapodlasia.pl/

