OŁAWA, UL. KUTROWSKIEGO 29B
NIERUCHOMOŚĆ
GRUNTOWA
NIEZABUDOWANA

LOKALIZACJA
Przedmiotowa nadwyżka gruntowa położona jest obok stacji benzynowej Shell
Kontakt:

przy drodze krajowej nr 94, która łączy Zgorzelec, Wrocław, Oławę, Opole,
Bytom, Sosnowiec, Dąbrowę Górniczą i Kraków. W sąsiedztwie znajduje się sklep
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Intermarche, Szpital Front i liczne osiedla mieszkaniowe.
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Niniejsza nieruchomość złożona jest z jednej działki ewidencyjnej. Działka nr

OPIS NIERUCHOMOŚCI

14/5 jest w części na sprzedaż i składa się z prawa użytkowania wieczystego
gruntu o powierzchni 926 m2. Działka ma nieregularny kształt.
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OŁAWA, UL. KUTROWSKIEGO 29B
NIERUCHOMOŚĆ
GRUNTOWA
NIEZABUDOWANA

STAN PRAWNY
Działka 14/5 – opisana w KW nr 26056. Użytkownikiem wieczystym gruntu jest
Shell Polska sp. z o.o.

WARUNKI PLANISTYCZNE
Kontakt:

Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta aktualnym miejscowym planem
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zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze SUiKZP dla miasta Oława
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urządzeniami infrastruktury technicznej oraz obsługą komunikacyjną.

przedmiotowa nieruchomość

leży na terenach oznaczonych, jako tereny

istniejących ważniejszych usług komercyjnych, wraz z zielenią, niezbędnymi
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14/5

R5210 Oława
Kutrowskiego 29b
Obręb: 0003, Oława
dz. 14/5, KW 26056, pow. 0.3904 ha
Nadwyżka powierzchni części dz. 14/5: 0.0926 ha

