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LEGNICA, ul. Złotoryjska
NIERUCHOMOŚĆ
GRUNTOWA
NIEZABUDOWANA

LOKALIZACJA
Przedmiotem

oferty

jest

niezabudowana

część

nieruchomości

gruntowej,

zabudowanej stacją paliw Shell. Nieruchomość zlokalizowana jest w Legnicy przy
skrzyżowaniu ulic Złotoryjskiej oraz Zachodniej, stanowiącej odcinek drogi krajowej
nr 3. Wjazd na nieruchomość dostępny jest zarówno z ul. Złotoryjskiej jak i DK nr 3.
W otoczeniu nieruchomości dominuje zabudowa mieszkaniowa oraz handlowoKontakt:

usługowe. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się hipermarket Carrefour.
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LEGNICA, ul. Złotoryjska
OPIS NIERUCHOMOŚCI

NIERUCHOMOŚĆ
GRUNTOWA
NIEZABUDOWANA

Kontakt:

Niniejszy grunt stanowi część działki ewidencyjnej o numerze 2/102 i zajmuje
powierzchnię około 2 000 m2. Przedmiotem oferty jest prawo własności gruntu,
zaznaczonego na poniższym rysunku kolorem zielonym.

STAN PRAWNY
Działka 2/102 jest własnością firmy Shell Polska Sp. z o.o. i opisana została w
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KW o numerze LE1L/00089961/7.

WARUNKI PLANISTYCZNE
Przedmiotowa nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą Nr XX/223/04 Rady Miejskiej Legnicy
z dn. 26.04.2004 roku. Zgodnie z tym planem nieruchomość położona jest na
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terenie oznaczonym symbolem KS,U,P- zespół projektowanego zainwestowania
produkcyjnego, szeroko rozumianych usług lub/i urządzeń obsługi komunikacji
samochodowej.
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