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Działka niezabudowana nr  125/3



Miejscowość Brochocin

Rodzaj nieruchomości Działka niezabudowana 

Działka ewidencyjna Działka o numerze ewidencyjnym  125/3 obręb 0001 Brochocin o powierzchni 2075 m kw.

Księga wieczysta

Księga wieczysta nr Nr LE1Z/00047550/8 , prowadzona przez Sąd Rejonowy w Złotoryi, V 

Wydział Ksiąg Wieczystych

Stan prawny gruntu Użytkowanie wieczyste do 05 grudnia 2089 r.

PODSTAWOWE INFORMACJE



PODSTAWOWE INFORMACJE

• Brochocin - wieś położona w centralnej części województwa dolnośląskiego w powiecie złotoryjskim, gminie Zagrodno. Otoczenie

nieruchomości to zabudowa jedno i wielorodzinna, pola uprawne i nieużytki.

•Kształt działki regularny, położenie powyżej poziomu drogi, opadające w dolnej części w stronę drogi przebiegającej przez wieś.

• W dolnej części działki posadowione są ruiny piwnicy z zawalonym stropem i fragmentem ściany frontowej

•Nieruchomość posiada dostęp do sieci wodociągowej , elektrycznej, kanalizacyjnej i teleinformatycznej.



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

Brochocin

Położenie Nieruchomości : żródło Geoportal



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość położona w centralnej części Brochocina, w gminie

Zagrodno.

Od strony południowej graniczy z działką użytkowaną rolniczo, od

strony północnej z drogą wiejską, od zachodu z droga wojewódzką a od

wschodu z działką zabudowaną budynkiem mieszkalnym.

Położenie Nieruchomości : żródło Geoportal
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LOKALIZACJA I DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA

•Nieruchomość położona w centrum Brochocina w pobliżu budynki jedno i wielorodzinne oraz działki

niezabudowane.

• Dojazd do miejscowości Brochocin zapewnia droga wojewódzka nr 328 oraz inne drogi lokalne.

Nieruchomość niezabudowana w Brochocinie zlokalizowana jest przy drodze wiejskiej ( działka nr 305)

o nawierzchni asfaltowej oraz przy drodze wojewódzkiej nr 328, która przecina się z autostradą A4 w

odległości niespełna 3 kilometrów od Brochocina



Kontakt: 

Wydział Zarządzania Nieruchomościami 

50-900 Wrocław, ul. Avicenny 21, pokój nr 203

Telefon:  + 48 71 360 39 71

www.nieruchomosci.poczta-polska.pl 

Niniejsza broszura została sporządzona i udostępniona jedynie w celu ogólno informacyjnym i nie stanowi ze strony

Poczty Polskiej S.A. oferty w rozumieniu prawa cywilnego, oświadczenia woli ani wiedzy, jak również jakiegokolwiek

zapewnienia odnośnie nieruchomości, jej stanu lub poszczególnych treści objętych broszurą, wobec czego nabywca

powinien na własną rękę przeprowadzić odpowiednie badania, zlecić dodatkowe ekspertyzy lub zaakceptować stan

nieruchomości jako stan taki, w jakim nieruchomość znajduje się w dacie oględzin/sprzedaży.


