WROCŁAW, UL. ŚLĘŻNA 144
NIERUCHOMOŚĆ
GRUNTOWA
NIEZABUDOWANA

LOKALIZACJA
Przedmiotowa
Kontakt:

nieruchomość

jest

zlokalizowana

przy

drodze

E67

(trasa

europejska), która łączy Skandynawię i Europę Środkową (na odcinku Warszawa
– Helsinki nazywana jest Via Baltica). Na terenie Polski trasa E67 obejmuje drogi
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M +48 608 675 245
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S61 (Łomża, Suwałki) i drogę krajową nr 8 (najdłuższą drogę krajową w Polsce –
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Białystok, Warszawa, Bełchatów, Wrocław, Kudowa-Zdrój).

Niniejsza nieruchomość złożona jest z jednej działki ewidencyjnej. Działka nr
12/3 jest w części na sprzedaż (576 m2) i składa się z prawa użytkowania
wieczystego gruntu. Działka posiada regularny kształt jest bardzo dobrze
skomunikowana. Okolica jest bardzo dobrze rozwinięta.

©2012, CBRE, Inc. We obtained the information above from sources we believe to be reliable. However, we have not verified its
accuracy and make no guarantee, warranty or representation about it. It is submitted subject to the possibility of errors, omissions,
change of price, rental or other conditions, prior sale, lease or financing, or withdrawal without notice. We include projections,
opinions, assumptions or estimates for example only, and they may not represent current or future performance of the property. You
and your tax and legal advisors should conduct your own investigation of the property and transaction.

WROCŁAW, UL. ŚLĘŻNA 144
NIERUCHOMOŚĆ
GRUNTOWA
NIEZABUDOWANA

STAN PRAWNY
Działka 12/3 – opisana jest w KW nr WR1K/00119872/0. Użytkownikiem
wieczystym gruntu jest Shell Polska sp. z o.o.

Kontakt:

Grzegorz Szymański
T +48 22 544 8071
M +48 608 675 245
grzegorz.szymanski@cbre.com
Anna Chrobot
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anna.chrobot@cbre.com

WARUNKI PLANISTYCZNE
Przedmiotowa

nieruchomość

jest

objęta

aktualnym

planem

zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z MPZP dla miasta Wrocław
przedmiotowa nieruchomość leży na terenach oznaczonych, jako tereny
o zabudowie usługowej, zabudowa mieszkaniowa, handel detaliczny mało
powierzchniowy, stacje paliw i stacje gazowe.
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R5004 Wrocław
Ślężna 144
Obręb: 0013, Gaj
dz. 12/3, KW 119872, pow. 0.3662 ha
Nadwyżywka powierzchni części dz. 12/3: 0.0387 ha

