
KATALOG OFERT NIERUCHOMOŚCI PRYWATNYCH 
Z PRZEZNACZENIEM POD DZIAŁALNOŚĆ 

INWESTYCYJNĄ 
 

Wszelkich informacji na temat nieruchomości udziela Centrum Obsługi Inwestora 
 

Adres: 
ul. Stary rynek 20 

09-400 Płock 
tel. (24) 268 06 89, 

tel/ fax. (24) 268 89 75, 
e-mail: coi@ump.pl 

 
Osoby do kontaktu: 

Dorota Głuchowska 
Wojciech Adamczyk 

 
 

NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE 
 

OFERTA NIERUCHOMOŚCI nr 1 /SILOPOL 
Położenie ul. Portowa /Popłacińska 
Powierzchnia 8,9590 ha 
Uzbrojenie terenu na terenie nieruchomości znajduje się stacja transformatorowa będąca 
własnością oferenta nieruchomości – dostępna moc 63 MW; ponadto: sieć wodociągowa                 
i kanalizacyjna. 
Dostępność komunikacyjna od ul. Portowej oraz od ul. Popłacińskiej – osiedle Radziwie. 
Otoczenie teren położony nad Wisłą w lewobrzeżnej dzielnicy Płocka – Radziwie. 
Przebiegają tam główne trasy przelotowe z Płocka w kierunku Kutna i Włocławka. Teren jest 
częściowo zagospodarowany obiektami magazynowymi, ogrodzony. Na terenie znajdują się 
zbiorniki paliwowe o pojemności 80 tyś. litrów oraz pomieszczenia biurowe. Od strony basenu 
portowego teren posiada nabrzeże o konstrukcji żelbetonowej z możliwością odprawiania barek 
rzecznych. Jest zapewniony dostęp do wody. Przez teren prowadzi bocznica kolejowa 
umożliwiająca transport kolejowy. 
Obecny stan użytkowania działka niezagospodarowana, częściowo zabudowana, ogrodzona; 
budynki to hale o powierzchni ok. 4000 m², biura ok. 2000 m², magazyny ok. 4000 m². Budynek 
magazynowy z rampą załadunkową może być wykorzystany zarówno jako magazyn towarowy 
jak i hala produkcyjna. 
Właściciel osoba prywatna 
Sytuacja prawna KW nr 69624 
Przeznaczenie terenu: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; teren 
przewidziany pod magazyny, produkcję, składy. 



Preferowana forma zbycia praw własności: do uzgodnienia; możliwa zarówno dzierżawa jak       
i sprzedaż. 

 
 
 
 
 
 
OFERTA NIERUCHOMOŚCI nr 2 / BRAVO 
Położenie ul. Sienkiewicza 36 
Powierzchnia 0,1790 ha 
Uzbrojenie terenu energia elektryczna, wodociąg 
Dostępność komunikacyjna od ul. Sienkiewicza i od pasażu łączącego ul. Królewiecką                 
z Sienkiewicza 
Otoczenie Nieruchomość otoczona jest nieruchomościami o charakterze handlowo-usługowo-
biurowym.  Nieruchomość od strony ul. Sienkiewicza zasłonięta jest ciągiem parterowych 
pawilonów handlowo-usługowych. Działka ma kształt trapezu z łącznikiem do ul. Sienkiewicza, 
teren płaski utwardzony częściowo kostką polbruk na podbudowie piaskowej oraz częściowo 
materiałem sypkim (żwir,żużel); w niedalekiej odległości od oferowanego terenu ok. 400 m 
znajduje się Rynek Staromiejski. 
Obecny stan użytkowania nieruchomość zabudowana budynkiem, który został pobudowany         
w latach dwudziestych XX w. z przeznaczeniem na łaźnię miejską (zachowane jest do tej pory 
przeszklone zwieńczenie dachu). Obiekt był eksploatowany przez okres około 50 lat. Po 
zlikwidowaniu łaźni miejskiej przez okres 15-20 lat zaadaptowany na tymczasowy obiekt 
biurowy. Jest to obiekt o urozmaiconej bryle, w rzucie poziomym zbliżony do prostokąta                
o wymiarach: 36,8 x 13,5 m z portykiem od frontu zwieńczonym tympanonem, wspartym na 
czterech kolumnach. Budynek parterowy, nie podpiwniczony, z poddaszem w znacznym zakresie 



wykorzystywanym na pomieszczenia użytkowe (biura, magazyny). Dach o konstrukcji 
drewnianej, dwuspadowy. Obiekt w latach 2000-2001 został poddany remontowi pod nadzorem 
Konserwatora Zabytków. 
Właściciel osoba prywatna 
Sytuacja prawna KW nr 83340 
Przeznaczenie terenu: budynek handlowo-usługowy 
Preferowana forma zbycia praw własności: do uzgodnienia; możliwa zarówno dzierżawa jak       
i sprzedaż. 
 
 
 
 
OFERTA NIERUCHOMOŚCI nr 3 / DOMINET 
Położenie ul. Graniczna /ul. Wyszogrodzka 
Powierzchnia 21 ha 
Uzbrojenie terenu energia elektryczna, wodociąg, gaz, kanalizacja. 
Dostępność komunikacyjna od ul. Granicznej i ul. Wyszogrodzkiej. 
Otoczenie Zakład Energetyczny, centrum handlowe Auchan i OBI, Lidl, w trakcie budowy 
centrum rozrywki – Multikino. 
Obecny stan użytkowania Nieruchomość zabudowana powierzchniami biurowo-magazynowo -
produkcyjnymi. Łączna powierzchnia budynków to: hale – 25 000 m², biura – 5000 m², 
magazyny – 10 000 m². Na poszczególne powierzchnie składają się magazyny: 

partnerowe - pojedyncze powierzchnie hal i magazynów to od 800 do 1200 m² 
budynek pieciokondygnacyjny – na każdej kondygnacji pomieszczenia biurowe, socjalne oraz 

hala o pow. ok. 2100 m², parter 2800 m² 
Właściciel osoba prywatna 
Sytuacja prawna KW nr 92836 
KW nr 29150 
KW nr 92639 
Przeznaczenie terenu: biura, działalność usługowa, handlowa i produkcja. 
Preferowana forma zbycia praw własności: do uzgodnienia; możliwa zarówno dzierżawa jak       
i sprzedaż. 
 
 
 
 
 
OFERTA NIERUCHOMOŚCI nr 4 / PRD 
Położenie ul. Bielska 59 
Powierzchnia 3,7631 ha 
Uzbrojenie terenu energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja. 
Dostępność komunikacyjna od ul. Bielskiej (droga krajowa - 60-ka) i lokalnej ul. Przemysłowej 
Otoczenie Centrum miasta; w sąsiedztwie budynek Starostwa Płockiego, punkt logistyczny, 
magazyny, hurtownie, Centrum Handlowe “Echo Investment”, salon samochodowy. 
Obecny stan użytkowania Baza produkcyjna Przedsiębiorstwa Robót Drogowych, na terenie: 
stacja paliw i warsztat naprawy samochodów. 



Właściciel osoba prywatna. 
Sytuacja prawna KW nr PL1 P/00063200/6 
Przeznaczenie terenu: handel, gastronomia, biura, parkingi. 
Preferowana forma zbycia praw własności:  do uzgodnienia; możliwa zarówno dzierżawa jak   
i sprzedaż 
 
 
 
 
 
 
OFERTA NIERUCHOMOŚCI nr 5/ MAGAZYN 
Położenie: Płock, ul. Kostrogaj 14 A. 
Powierzchnia: 980mkw. (w tym część sojalno - biurowa o pow. 35mkw.). 
Uzbrojenie terenu: energia elektryczna, magazyn posiada rampy za/wyładowcze. Linia 
telefoniczna „Petrotel”. 
Otoczenie: nieruchomość otoczona jest innymi magazynami. 
Właściciel: osoba prywatna. 
Preferowana forma zbycia praw własności: wynajem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
OFERTA NIERUCHOMOŚCI nr 6/ PIĘKNA 
Położenie: Płock, ul. Piękna 4 
Powierzchnia: 75mkw. 
Uzbrojenie terenu: energia elektryczna, dostęp do parkingu. 
Otoczenie: nieruchomość otoczona jest innymi nieruchomościami o podobnym charakterze. 
Właściciel: osoba prywatna. 
Preferowana forma zbycia praw własności: do uzgodnienia. 
Dodatkowe informacje: Preferowane przeznaczenie – drobne usługi, powierzchnie biurowe. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OFERTA NIERUCHOMOŚCI nr 7/ POPŁACIŃSKA 
Położenie: 
Płock, ul. Popłacińska 24 
Powierzchnia: 670 mkw. 
Właściciel: osoba prywatna. 
Preferowana forma zbycia praw własności: wynajem. 

 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
OFERTA NIERUCHOMOŚCI nr 8/ GRABIE POLSKIE 
Położenie: Grabie Polskie 13 (przy trasie Płock – Gąbin). 
Powierzchnia: 800mkw. 
Uzbrojenie terenu: 
Nieruchomość posiada: 
-energię elektryczną (transformator o mocy 200kw), 
-wentylację, 
-ogrzewanie, 
-pomieszczenia socjalne i biurowe, 
-utwardzoną drogę dojazdową. 
Przeznaczenie terenu: Nieruchomość przeznaczona jest na działalność gospodarczą w całości 
lub w części. 
Właściciel: osoba prywatna. 
Preferowana forma zbycia praw własności: do uzgodnienia. 



 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
OFERTA NIERUCHOMOŚCI nr 9/ „PIEKARNIA” 
Położenie: Ul. Królewiecka 23 
Powierzchnia: 300mkw., sklep firmowy o powierzchni 40mkw. 
Uzbrojenie terenu: Piekarnia w centrum Płocka wraz z wyposażeniem, dużym zapleczem 
magazynowym oraz sklepem firmowym o powierzchni 40mkw. 
Dostępność komunikacyjna: wejście od ul. Królewieckiej. 
Obecny stan użytkowania: Nieruchomość oprócz piekarni i sklepu firmowego posiada 
dodatkowo do wykorzystania powierzchnię handlową o powierzchni 90mkw z możliwością 
uruchomienia do 3 sklepów oraz parking. Po uzgodnieniu istnieje możliwość wynajmu 
pojedynczego lokalu i prowadzenia dowolnej działalności gospodarczej. 
Właściciel: osoba prywatna. 
Preferowana forma zbycia praw własności: sprzedaż lub wynajem. 



 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
OFERTA NIERUCHOMOŚCI nr 10/ OSTATNIA 
Położenie: Ul. Ostatnia 2 
Uzbrojenie terenu: Nieruchomość 
posiada: energię elektryczną, wodociąg i kanalizację. 
Dostępność komunikacyjna: wjazd od ulicy Ostatniej. 
Otoczenie: nieruchomość położona jest w pobliżu targowiska miejskiego. 
Obecny stan użytkowania: kamienica, dwa baraki z pawilonami handlowymi. 
Właściciel: osoba prywatna. 
Obecny stan użytkowania: Obecnie w kamienicy zajęte są trzy lokale. Oferowana 
nieruchomość położona jest w sąsiedztwie innych działek z możliwością zakupu.  
Przeznaczenie terenu: obiekt komercyjny, gastronomia, biura, parkingi.  
Preferowana forma zbycia praw własności: do uzgodnienia. 



 
 
 
 
 
 
OFERTA NIERUCHOMOŚCI nr 11 /ul. Kazimierza Wielkiego  
Położenie: Ul. Kazimierza Wielkiego 29 
Powierzchnia: budynek – 3000mkw. 
Plac – 4000 mkw. 
Uzbrojenie terenu: nieruchomość posiada sieć kanalizacyjną, wodociągową, instalację 
elektryczną. Nieruchomość nie posiada linii telefonicznej, jednak istnieje możliwość jej 
szybkiego zainstalowania. 
Dostępność komunikacyjna: wjazd od ulicy Kazimierza Wielkiego. 
Preferowana forma zbycia praw własności: wynajem. 
Dodatkowe informacje: Nieruchomość położona jest sąsiedztwie zespołu klasztorno-
katedralnego Kościoła Starokatolickiego Mariawitów. Działalność nieuciążliwa, budynek 
wymaga gruntownego remontu. 



 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
OFERTA NIERUCHOMOŚCI nr 12/ TSS 
Położenie: Ul. Nowy Rynek 5 
Powierzchnia: 4700mkw. 
Uzbrojenie terenu: posiada sieć telefoniczną i możliwość podłączenia do sieci internetowej.                      
W bezpośrednim sąsiedztwie budynku znajduje się parking. 
Dostępność komunikacyjna: Obiekt usytuowany jest przy głównych ciągach pieszych w mieście. 
Obecny stan użytkowania: Oferta wynajmu powierzchni handlowych i pomieszczeń biurowych 
w Domu Handlowym TSS w Płocku. 
Preferowana forma zbycia praw własności: wynajem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OFERTA NIERUCHOMOŚCI nr 13/ Dobrzyń nad Wisłą (Lenie Wielkie) 
Położenie: Lenie Wielkie 15 
Powierzchnia: 8500 mkw. 
Uzbrojenie terenu: nieruchomość posiada sieć wodociągową,  elektryczną oraz linię 
telefoniczną. 
Dostępność komunikacyjna: nieruchomość znajduje się przy trasie Płock – Dobrzyń nad Wisłą, 
posiada dwie bramy wjazdowe. 
Obecny stan użytkowania: na nieruchomości znajduje się pięć budynków; 
Dwa o powierzchni 230 mkw. 
Dwa o powierzchni 180 mkw. 
Jeden o powierzchni 100 mkw.  
Cały teren jest ogrodzony. 
Preferowana forma zbycia praw własności: do uzgodnienia. 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OFERTA NIERUCHOMOŚCI nr 14/ przy ulicy Rembielińskiego 8 „parking”. 
Położenie: u zbiegu ulic Gawareckiego i Przemysłowej. 
Powierzchnia: całkowita 0,5791 ha w tym: 
Działka numer ewidencyjny 509/1 – 0,0660 ha 
Działka numer ewidencyjny 509/2 – 0,5131 ha 
Uzbrojenie terenu: 
Działka numer ewidencyjny 509/2 jest zabudowana murowanym, parterowym budynkiem bez 
podpiwniczenia, z poddaszem nieużytkowym o powierzchni zabudowy 96mkw. Budynek 
wyposażony jest w instalację elektryczną. Nieruchomość jest ogrodzona siatką na słupkach 
stalowych. 
Obecny stan użytkowania: Część działki numer ewidencyjny 509/2 o powierzchni 1.239,5 
mkw. na podstawie Umowy Najmu wynajęta jest na cele usługowe (znajduje się na niej stacja 
tankowania pojazdów gazem propan – butan). 
Dostępność komunikacyjna: wjazd na teren nieruchomości od strony ulic: Gawareckiego oraz 
Przemysłowej. 
Preferowana forma zbycia praw własności: do uzgodnienia. 
 

 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 



OFERTA NIERUCHOMOŚCI nr 15/ Nieruchomość wraz z częścią basenu portowego przy 
ulicy Portowej. 
Położenie: Płock, ul. Portowa 2A  
Powierzchnia: 2,251 ha. w tym 0,58393 ha pod wodą 
Dostępność komunikacyjna: wjazd od ulicy Kolejowej, nieruchomość położona jest w 
atrakcyjnym miejscu z uwagi na położenie w pobliżu rzeki Wisły i zjazdu ze starego mostu w 
kierunku Włoclawka. 
Uzbrojenie terenu:  
Nieruchomość wyposażona jest w energię elektryczną i instalację wodociągową. 
Obecny stan użytkowania: w skład nieruchomości wchodzą: 
1. Grunt 2,251 ha w tym 0,5893 ha pod wodą. 
2. Hala warsztatowa z częścią administracyjno – socjalną o powierzchni 550 mkw. 
3. Hala warsztatowa o powierzchni 633 mkw. 
4. Budynek stacji TRAFO. 
5. Pochylnia wyposażona w urządzenia do slipowania obiektów zarówno małych turystycznych, 

jak i profesjonalnych o długości do 110m. 
Dodatkowe informacje: ogłoszenie o przetargu na zbycie w/w nieruchomości ukaże się w dniu 
16.05.2005 w Rzeczpospolitej. 

 
 



 
NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANE 

 
 
OFERTA NIERUCHOMOŚCI nr 15/ Janówek 
Położenie: Płock, ul Janówek. 
Powierzchnia: 2500 mkw. 
Dostępność komunikacyjna: wjazd od ulicy Janówek. 
Obecny stan użytkowania: Nieruchomość z przeznaczeniem na składowisko: ziemi, piasku, 
gruzu i innych. 
Preferowana forma zbycia praw własności: wynajem. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
OFERTA NIERUCHOMOŚCI nr 16/ „Winiary” 
Położenie: Płock, ul. Maszewska 4 
Powierzchnia: 5000mkw. 
Obecny stan użytkowania: po uzgodnieniu istnieje możliwość prowadzenia dowolnej 
działalności gospodarczej. 
Preferowana forma zbycia praw własności: do uzgodnienia. 
 

 
 
 
 



 
OFERTA NIERUCHOMOŚCI nr 17/ Ul. Wyszogrodzka/Graniczna 
Położenie: Płock, ul. Graniczna 
Powierzchnia: 52703 ha 
Obecny stan użytkowania: działki wchodzące w skład nieruchomości o numerach: 
117 - 0,3244 ha 
160/5 – 1,9107 ha 
160/6 – 0,5151 ha 
160/7 – 1,7863 ha 
160/8 – 0,7338 ha 
nie posiadają obowiązującego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. 
Preferowana forma zbycia praw własności: do uzgodnienia. 

 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 



OFERTA NIERUCHOMOŚCI nr 18/ Ul. Wyszogrodzka/Zubrzyckiego 
Położenie: nieruchomość położona w rejonie ulic Wyszogrodzka i Zubrzyckiego.  
Powierzchnia: 0,5303 ha 
Obecny stan użytkowania: Nieruchomość nie posiada obowiązującego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego. 
Preferowana forma zbycia praw własności: do uzgodnienia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OFERTA NIERUCHOMOŚCI nr 19 / Wyszogrodzka-Armii Krajowej 
Położenie ul. Wyszogrodzka /ul. Armii Krajowej 
Powierzchnia 0,82 ha 
Uzbrojenie terenu możliwość przyłącza sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, 
gazowej. Linie przebiegają w ul. Wyszogrodzkiej. 
Dostępność komunikacyjna działka położona bezpośrednio przy drodze krajowej nr 62 
biegnącej do Warszawy – ul. Wyszogrodzka. 
Obecny stan użytkowania działka niezagospodarowana, niezabudowana. 
Sytuacja prawna KW nr 89901 
Przeznaczenie terenu brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; teren 
przewidziany pod inwestycje handlowo-usługowe z funkcją apartamentową. 
Preferowana forma zbycia praw własności: do uzgodnienia; preferowana dzierżawa działki 
Dodatkowe informacje: teren położony naprzeciw centrum handlowego Auchan, OBI, 
sąsiedztwo restauracji McDonald, supersamu LIDL oraz nowobudowanej siedziby 
Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych. 

 


