
Tułowice Nr 38
Nieruchomość na sprzedaż

__________________________________________________



Miejscowość Tułowice

gmina Brochów, powiat sochaczewski, woj. mazowieckie

Ulica, nr budynku Nr 38

Powierzchnia budynków Budynek biurowy trzykondygnacyjny o pow. użytkowej  131,52 m2

Budynek gospodarczy o pow. 27,02 m2

Działka ewidencyjna Działka ew. nr 354 z obrębu 0028 –TUŁOWICE o powierzchni 0,08 ha

zabudowana

Księga wieczysta KW Nr PL1O/00025803/4 

Sąd Rejonowy w Sochaczewie V Wydział Ksiąg Wieczystych

Stan prawny gruntu Użytkowanie wieczyste

PODSTAWOWE INFORMACJE



❑ Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego gruntu, oznaczonego w ewidencji, jako dz. nr 354 o pow. 0,08

ha zabudowanej budynkiem eksploatacyjnym, wolnostojącym, o pow. użytkowej 131,52 m2 oraz budynkiem gospodarczym

o pow. 27,02 m2.

❑ Nieruchomość położona jest w miejscowości Tułowice, gminie Brochów, powiecie sochaczewskim, województwie

mazowieckim.

❑ Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma aktualnie obowiązującego MPZP.

❑ Zgodnie ze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brochów” przyjętego Uchwałą

Nr IV/19/02 Rady Gminy Brochów z dnia 30.12.2002 r. z późn. zm., działka nr 354 znajduje się w strefie kształtowania

układów osadniczych na terenie oznaczonym, jako tereny adaptacji, przekształceń, porządkowania istniejącego układu

osadniczego o dominującej funkcji mieszkaniowo – usługowej.

❑ Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, gdzie usytuowano dwie bramy wjazdowe z furtkami. Teren

nieruchomości jest ogrodzony płotem z siatki stalowej rozpiętej na metalowych słupkach.

❑ Działka jest uzbrojona. Budynek biurowy posiada własne przyłącze wodne z wodociągu, instalację kanalizacyjną z

odprowadzeniem do lokalnego szamba, instalację elektryczną, oraz instalację co z własnej kotłowni (aktualnie bez kotła co).

Budynek gospodarczy wyposażony jest w instalacje elektryczną, wodną i kanalizacyjną (obecnie nie posiada sanitariatu).

PODSTAWOWE INFORMACJE



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

❑ Tułowice, to wieś położona w centralnej Polsce, w części zachodniej woj. mazowieckiego, w powiecie sochaczewskim. Jest

do dawna wies szlachecka. Pierwsze wzmianki o miejscowości pojawiły się w roku 1361.

Położenie nieruchomości na mapie. Źródło: mapy.geopotral.gov.pl

Położenie miejscowości na mapie Polski. 

Źródło: www.wikipedia.pl



Położenie nieruchomości na mapie. Żródło: www.google.pl/maps

❑ Przedmiotowa nieruchomość

jest położona w zachodniej części

miejscowości.

❑ Zbywana nieruchomość

znajduje się przy bocznej ulicy

na tyłach parku, w odległości ok.

300 m od zjazdu z drogi głównej.

❑ Dojazd następuje drogą

częściowo utwardzoną. Na

wysokości zbywanej

nieruchomości teren utwardzony

płytami betonowymi.

❑ W bezpośrednim sąsiedztwie

nieruchomości znajduje się

zabudowa mieszkaniowa

jednorodzinna, siedliskowa,

sklep spożywczo-przemysłowy,

zabudowa gospodarcza, tereny

rolne oraz zespół pałacowo-

parkowy.

POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

Położenie nieruchomości na mapie. Żródło: mapy.geopotral.gov.pl

❑ Działka gruntu ma

kształt prostokąta.

Posiada dostęp do drogi

publicznej.

❑ Zbywana nieruchomość

znajduje się przy bocznej

ulicy na tyłach parku, w

odległości ok. 300 m od

zjazdu z drogi głównej.

❑ Otoczenie

nieruchomości:

• od strony północnej i

południowej: działki

zabudowane budynkami

jednorodzinnymi

• od zachodu: łąki i

nieużytki rolne

• od wschodu: droga

dojazdowa



Położenie nieruchomości na mapie. Żródło:  www.google.pl/maps

❑ Tułowice, to wieś na zachodnim

krańcu Puszczy Kampinoskiej,

przy drodze nr 705 Sochaczew-

Śladów, nieopodal ujścia Łasicy do

Bzury. Obok enklawa KPN:

niewielki Borek Tułowicki ze

starodrzewem sosnowym, na

skraju którego znajduje się Osada

Puszczańska PTTK.

❑ Odległość od centrum

Warszawy wynosi ok. 70 km, od

Sochaczewa ok. 15 km oraz ok. 3

km od pobliskiego Brochowa.

❑ Przez Tułowice przebiega droga

wojewódzka nr 705 (Śladów –

Sochaczew – Skierniewice –

Jeżów), która w odległości ok. 5

km łaczy się z drogą wojewódzką

nr 575 (Płock – Śladów – Nowy

Kazuń ).

❑ Przez Tułowice przebiega linia

Sochaczewskiej Kolei Muzealnej,

po której kursują wyłącznie

pociągi turystyczne na odcinku

Sochaczew-Wilcze Tułowskie.

LOKALIZACJA I DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA



Nazwa budynku Powierzchnia użytkowa [m2] Kubatura [m3]
Powierzchnia 

zabudowy [m2]

Liczba kondygnacji naziemnych

-podziemnych

Budynek biurowy 131,52 ok. 650 78,15 2/1

Budynek gospodarczy 27,02 ok. 140 31,79 1/1

ZABUDOWA

❑ Budynek biurowy posiada 2

kondygnacje nadziemne oraz jest

podpiwniczony. Wykonany w technologii

tradycyjnej – murowanej. Obiekt do

remontu generalnego. Pustostan.

❑ Budynek gospodarczy jest usytuowany

w tylnej części działki. Jest to obiekt

parterowy, częściowo podpiwniczony.

Użytkowany jako centrala telefoniczna

operatora telekomunikacyjnego.

Usytuowanie budynków.  Źródło: fragment mapy zasadniczej

Budynek gospodarczy

Budynek biurowy



W momencie sprzedaży na rzecz operatora telekomunikacyjnego zostaną ustanowione nieodpłatne i nieograniczone w czasie

następujące ograniczone prawa rzeczowe:

❑ w budynku gospodarczym - prawa użytkowania pomieszczeń o łącznej pow. użytkowej 27,02 m2.

❑ w gruncie - służebności przesyłu o pow. 85,91 m2 obejmującej elementy infrastruktury teletechnicznej OPL (kanalizację

kablową 4-otworową - 31,0 m), 2 studnie kablowe typu SK-6, tunel kablowy o wymiarach: 0,5m x 1,0 m, szafę kablową 1200

NN oraz kabel energetyczny, jako przyłącze o dł. 27,0 m) wraz ze strefami ochronnymi.

UWAGA:







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

taki, w jakim nieruchomość znajduje się w dacie oględzin sprzedaży.


