
NIERUCHOMOŚĆ PRZYGOTOWYWANA 
DO SPRZEDAŻY

Brójce, Plac Wiosny Ludów 26

Poznań, maj 2014 r.



Przedmiot sprzedaży

Prawo użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działkę nr 489/4

o powierzchni 152 m² wraz z posadowionym na niej, stanowiącym odrębną

nieruchomość budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej 136,11 m2

położonego w miejscowości Brójce przy Placu Wiosny Ludów 26, gmina Trzciel, 

powiat międzyrzecki, województwo lubuskie. Dla nieruchomości jest 

prowadzona księga wieczysta KW Nr GW1M/00004853/2 przez Sąd Rejonowy 

w Międzyrzeczu V Wydział Ksiąg Wieczystych.



Przedmiot sprzedaży

Przewidywana cena wywoławcza: 69.000,00 zł
Sprzedaż zwolniona z podatku VAT

Przewidywany termin przetargu: listopad 2014 r.



Przedmiot sprzedaży

Miejscowość: Brójce

Ulica, nr budynku: Plac Wiosny Ludów 26

Powiat/Gmina: międzyrzecki/ Trzciel

Powierzchnia użytkowa biurowy: 136,11 m2

budynku:

Działka ewidencyjna: 489/4 o powierzchni 152 m2

Księga wieczysta: GW1M/00004853/2 Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu 

V Wydział Ksiąg Wieczystych.



Brójce



Grunt

Zabudowana działka nr 489/4 o powierzchni 152 m2 posiada regularny kształt 

czworokąta. Teren otaczający budynek jest zagospodarowany. Dojazd do 

budynku drogą o nawierzchni utwardzonej, miejsca parkingowe obok budynku. 

Budynek wyposażony jest w sieć elektryczną, wodociągowa i telefoniczną. 

Budynek ścianami szczytowymi przylega do sąsiednich budynków. Usytuowanie 

budynków zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej. 



Lokalizacja i sąsiedztwo

Działka nr 489/4 zlokalizowana jest w centrum wsi Brójce. Brójce leżą

w granicach obszaru chronionego Dolina Leniwej Obry zgłoszonego w ramach 

programu Natura 2000. We wsi dominuje zwarta zabudowa. W sąsiedztwie 

sprzedawanej nieruchomości znajdują się budynki mieszkalne wybudowane 

przed 1945 rokiem oraz budynek handlowy (apteka). Dostęp do środków 

komunikacji dobry. We wsi znajdują się dwa hotele z restauracjami, bank, stacja 

benzynowa, ośrodek zdrowia, szkoła z hala sportową, liczne sklepy i mała 

gastronomia.



Dane kontaktowe

W sprawie informacji dot. przetargu:

Agnieszka Makowska tel. (61) 869-72-11, 502-196-646

e-mail: agnieszka.makowska@poznan.poczta-polska.pl

W sprawie ustalenia terminu oględzin nieruchomości:

Franciszek Szymańczuk tel. (96) 721-02-27, 502 – 016 - 149



Zastrzeżenie

Niniejsza broszura została sporządzona i udostępniona jedynie w celu ogólno 

informacyjnym i nie stanowi ze strony Poczty Polskiej SA 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 własna rękę

przeprowadzić odpowiednie badania, zlecić dodatkowe ekspertyzy lub 

zaakceptować stan nieruchomości, jako stan taki, w jakim nieruchomość

znajduje się w dacie oględzin/sprzedaży.


