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(KARTA INFORMACYJNA DLA KLIENTA)

PIECZÊÆ BIURA NIERUCHOMOŒCI

OSOBA DO KONTAKTU: ..................................................................................

NUMER TELEFONU: ........................................................................................

polskie .pldomki

Szczegó³owe mo¿liwoœci zabudowy dzia³ki / terenu:
teren objêty Miejscowym Planem Zagospdoarowania Przestrzennego (MPZ);

teren nie objêty MPZ i trzeba uzyskaæ Decyzjê o Warunkach Zabudowy (WZiZT);

brak mo¿liwoœci zabudowy dzia³ki / terenu;

mo¿liwoœæ zabudowy siedliskowej na specjalnych warunkach.

Rodzaj dzia³ki (wg przeznaczenia): budowlana rolna rekreacyjna leœna

Powierzchnia dzia³ki / terenu: Cena dzia³ki / terenu do sprzeda¿y:

Nr dzia³ki / dzia³ek:

Obrêb / jednostka ewidencyjna:

Miejscowoœæ / ulica:

Gmina / Powiat:

DOBIERZ NAJLEPSZY PROJEKT DOMU NA SWOJ¥ DZIA£KÊ:

Dostêp do drogi publicznej:

dzia³ka / teren posiada bezpoœredni dostêp do drogi publicznej;

dzia³ka / teren ma ustanowion¹ s³u¿ebnoœæ przejazdu i przechodu przez inn¹ dzia³kê;

brak aktualnego dostêpu do drogi publiczne.

Uzbrojenie terenu:

dostêp do sieci energetycznej (pr¹du);

dostêp do sieci wodoci¹gowej;

dostêp do sieci kanalizacji sanitarnej;

dostêp do sieci kanalizacji deszczowej;

dostêp do sieci kanalizacji ogólnosp³awnej;

dostêp do sieci gazowej;

przez dzia³kê / teren przebiega linia wysokiego napiêcia;

w okolicy dzia³ki / terenu przebiega rów melioracyjny.

Zjazd na dzia³kê z drogi publicznej:

na dzia³ce / terenie jest istniej¹cy, utwardzony zjazd na drogê publiczn¹;

brak istniej¹cego zjazdu na drogê publiczn¹ (trzeba zaprojektowaæ i uzyskaæ pozwolenie na budowê zjazdu);

jest istniej¹cy zjazd na dzia³ce s¹siedniej, dojazdowej ze s³u¿ebnoœci¹.

Dokumenty uzyskane dotychczas na dzia³kê / teren:

Decyzja o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu (WZiZT) (w przypadku braku MPZ).

Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu (je¿eli teren objêty MPZ).

Aktualne, prawomocne pozwolenie na budowê.

Rodzaj mo¿liwej zabudowy do inwestycji:
budownictwo jednorodzinne; budownictwo us³ugowe; obiekty in¿ynieryjne;

budownictwo wielorodzinne; budownictwo przemys³owe; infrastruktura, drogi i autostrady;

inne przeznaczenie (opis):


	Strona 1

	OSOBA DO KONTAKTU: 
	NUMER TELEFONU: 
	budowlana: Off
	rolna: Off
	rekreacyjna: Off
	leœna: Off
	Powierzchnia dzia³ki  terenu: 
	Cena dzia³ki  terenu do sprzeday: 
	Nr dzia³ki  dzia³ek: 
	Obrêb  jednostka ewidencyjna: 
	Miejscowoœæ  ulica: 
	Gmina  Powiat: 
	budownictwo jednorodzinne: Off
	budownictwo wielorodzinne: Off
	inne przeznaczenie opis: Off
	budownictwo us³ugowe: Off
	budownictwo przemys³owe: Off
	obiekty inynieryjne: Off
	infrastruktura drogi i autostrady: Off
	undefined: 
	teren objêty Miejscowym Planem Zagospdoarowania Przestrzennego MPZ: Off
	teren nie objêty MPZ i trzeba uzyskaæ Decyzjê o Warunkach Zabudowy WZiZT: Off
	brak moliwoœci zabudowy dzia³ki  terenu: Off
	moliwoœæ zabudowy siedliskowej na specjalnych warunkach: Off
	dostêp do sieci energetycznej pr¹du: Off
	dostêp do sieci wodoci¹gowej: Off
	dostêp do sieci kanalizacji sanitarnej: Off
	dostêp do sieci kanalizacji deszczowej: Off
	dostêp do sieci kanalizacji ogólnosp³awnej: Off
	dostêp do sieci gazowej: Off
	przez dzia³kê  teren przebiega linia wysokiego napiêcia: Off
	w okolicy dzia³ki  terenu przebiega rów melioracyjny: Off
	dzia³ka  teren posiada bezpoœredni dostêp do drogi publicznej: Off
	dzia³ka  teren ma ustanowion¹ s³uebnoœæ przejazdu i przechodu przez inn¹ dzia³kê: Off
	brak aktualnego dostêpu do drogi publiczne: Off
	na dzia³ce  terenie jest istniej¹cy utwardzony zjazd na drogê publiczn¹: Off
	brak istniej¹cego zjazdu na drogê publiczn¹ trzeba zaprojektowaæ i uzyskaæ pozwolenie na budowê zjazdu: Off
	jest istniej¹cy zjazd na dzia³ce s¹siedniej dojazdowej ze s³uebnoœci¹: Off
	Decyzja o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu WZiZT w przypadku braku MPZ: Off
	Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu jeeli teren objêty MPZ: Off
	Aktualne prawomocne pozwolenie na budowê: Off


