OLSZTYN, UL. WILCZYŃSKIEGO 31
NIERUCHOMOŚĆ
GRUNTOWA
NIEZABUDOWANA

LOKALIZACJA
Przedmiotowa działka położona jest obok stacji benzynowej Shell a także
w bezpośrednim sąsiedztwie nowej drogi – przedłużenia Al. Sikorskiego.
W okolicy znajdują się liczne nowe osiedla mieszkalne. Działka zlokalizowana
jest na skrzyżowaniu Al. Sikorskiego i ul. Wilczyńskiego, która to ulica jest drogą
wojewódzką nr 598 łączącą drogę krajową nr 53 w Olsztynie z drogą krajową
nr 58 w Ruciane-Nida.
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Niniejsza nieruchomość złożona jest z dwóch działek ewidencyjnych. Część
działki nr 52/3 oraz całość działki nr 52/4 jest na sprzedaż i składa się z prawa
własności gruntu o powierzchni 1858 m2. Działka ma kształt zbliżony do
prostokąta, a także korzystną lokalizację. Okolica jest dobrze zurbanizowana.
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STAN PRAWNY
Działki 52/3 i 52/4 – opisane w KW nr OL1O/00046582/0. Właścicielem
gruntu jest Shell Polska sp. z o.o.
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Przedmiotowa
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jest

objęta
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miejscowym
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zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z MPZP dla miasta Olsztyn
przedmiotowa nieruchomość leży na terenach oznaczonych, jako tereny obszarów
koncentracji usług ogólnomiejskich - średniej i niskiej intensywności.
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R1704 Olsztyn
Wilczyńskiego 1
Obręb: 118 Olsztyn
dz. 52/3, KW OL1O/00046582/0, pow. 0.2639 ha
dz. 52/4, KW OL1O/00046582/0, pow. 0.3527 ha
Nawyżka powierzchni części dz. 52/3 i 52/4: 0.1858 ha

