
Podstawowe informacje

Powierzchnia całkowita 6,7565 ha

Liczba działek ewidencyjnych 1

Właściciel 1 właściciel prywatny

Lokalizacja

Województwo Kujawsko-pomorskie

Gmina Brześć Kujawski

Miejscowość Brzezie

Odległość do: 

Autostrady A1 1 km

Brześcia Kujawskiego 10 km

Włocławka 14 km

Torunia 50 km

Warszawy 200 km
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polegać na tym dokumencie, ale powinni samodzielnie uzyskać dodatkowe informacje.
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Lokalizacja:
Nieruchomość znajduje się w sąsiedztwie 
autostrady A1, około kilometra od węzła 
Włocławek Północ. Zapewnia to bardzo dobre 
skomunikowanie z Łodzią i Toruniem. Dojazd do 
największego miasta regionu - Włocławka zajmuje 
około 20 minut.

Infrastruktura techniczna:
Dojazd do działki zapewniony jest przez drogę 
wojewódzką numer 252. Warunki przyłączenia do 
sieci elektroenergetycznej, wodociągowej 
i kanalizacyjnej zostały już pozyskane, wydana 
została też promesa na przyłączenie do sieci 
gazowej.

Rynek pracy:
Nieruchomość znajduje się w niewielkiej odległości 
od Włocławka, miasta zamieszkałego przez około 
112 tysięcy osób. Bezrobocie w mieście wynosi 
około 10%, natomiast na terenach wiejskich około 
16%. 

Planowanie przestrzenne:
Teren objęty jest miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego. 

Przeznaczenie terenu: obiekty usługowe, 
produkcyjne, składy, magazyny.

– Powierzchnia zabudowy: max. 50%
– Intensywność zabudowy: 0,1 – 1,5
– Wysokość zabudowy: max. 25 m
– Powierzchnia biologicznie czynna: min. 20%
– Parkingi: min. 4 miejsca postojowe na 10

zatrudnionych

Dla terenu uzyskano decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla inwestycji magazynowo-
produkcyjnej.
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https://brzesckujawski.e-mapa.net/
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