dzia³ka budowlana
dzia³ka rolna

GRUNTY SPRZEDA¯ / WYNAJEM

dzia³ka leœna
dzia³ka strefa ochronna
dzia³ka inna

dzia³ka rekreacyjna
dzia³ka ogrodnicza

Lokalizacja

osoba wpisuj¹ca

/
rrrr

gmina

/
mm

Godzina

/

dd

dzielnica/osiedle

dodatkowy opis okolicy

do kiedy
wy³¹cznoœæ

/
rrrr

/

SPRZEDA¯

/

kszta³t
prostok¹t
trójk¹t
trapez
nieregularny

NAJEM

cena ca³oœci

/
mm

dd

cena za m2
pow. ca³kowita

Stan prawny

waluta

PLN

zadrzewienie dzia³ki
brak
czêœciowo
ca³oœæ

ukszta³towanie pionowe
p³aska
lekko nachylona
mocno nachylona
zró¿nicowana

USD

dzia³ka naro¿na
dzia³ka ogrodzona
osiedle strze¿one
mo¿liwoœæ podzia³u
mo¿liwoœæ budowy

Tereny rekreacyjne

stan prawny gruntu
u¿ytkowanie wieczyste
w³asnoœæ
inny
dzier¿awa
AWZ (akt w³asn. ziemi)

odleg³oœæ
szerokoœæ dzia³ki
od frontu

las

park

d³ugoœæ
dzia³ki

Media

rzeka

Komunikacja
tak

nie

brak danych

autobus
tramwaj
metro
kolej podmiejska
kolej

pr¹d

ksiêga wieczysta
tak
nie
brak danych

gaz
wodoci¹g
kanalizacja

morze

góry

jezioro

Szczegó³owe powierzchnie gruntów (dzia³ka rolna)

Informacje
dodatkowe

/

Agencja

CENA

Informacje
podstawowe

Data
ogl¹dania

Mo¿liwoœæ zabudowy (dzia³ka budowlana)

powierzchnia (m2)

grunty orne

u¿ytki zielone

rowy

pastwiska

drogi

us³ugi
przemys³
budownictwo jednorodzinne indywidualne
budownictwo jednorodzinne szeregowe
budownictwo wielorodzinne

³¹ki

warunki zabudowy (WZ i ZT)
wy³¹czona z produkcji rolnej
pozwolenie na budowê

lasy

nieu¿ytki

liczba mo¿liwych
kondygnacji

procent mo¿liwej
zabudowy

szczegó³owy opis przeznaczenia gruntu

grunty zadrzewione

grunty zakrzewione

grunty inne

powierzchnia mo¿liwej
zabudowy (m2)

Op³aty

Usytuowanie
typ ulicy / drogi
ruchliwa ulica
cicha ulica
g³ówna droga
lokalna droga
ulica osiedlowa

op³aty dodatkowe
nazwa ulicy / drogi

przybli¿ona lokalizacja
(np.: 15 km od Warszawy)

odleg³oœæ od centrum
miasta (km)

po³o¿enie
w mieœcie poza centrum
w centrum miasta
na przedmieœciach
poza miastem
na wsi
poza zabudow¹ zwart¹

nawierzchnia drogi
asfaltowa / kostka
p³yty betonowe
utwardzona / szutrowa
polna
inna

dojazd
œrodkami
komunikacji

widok
park / skwer
las
góry
jezioro
rzeka
morze
inne budynki
panorama miasta
pola
podwórko

roczny podatek
od nieruchomoœci

rodzaj p³atnoœci
miesiêczne
kwartalne
roczne
inny
jednorazowa
mo¿liwoœæ roz³. na raty

iloœæ czynszów
rabatu
czynsz, kaucja

OPIS

Opis

Adres nieruchomoœci

W³aœciciel nieruchomoœci

nazwa ulicy

imiê

pesel

nazwisko

/
nr domu

nr lokalu

kod pocztowy

nr dzia³ki

miejscowoœæ

województwo

urz¹d pocztowy

obrêb geodezyjny

nazwa firmy

numery telefonów

nazwa ulicy

urz¹d pocztowy

nr domu

miejscowoœæ

nr lokalu

kod pocztowy

województwo

