CHORZÓW, UL. 3 MAJA (OD UL. BYTOMSKIEJ)

NIERUCHOMOŚĆ
GRUNTOWA
NIEZABUDOWANA

LOKALIZACJA
Nieruchomość położona na granicy Bytomia i Świętochłowic, przy skrzyżowaniu
ul. 3 Maja i Bytomskiej (wjazd od Bytomskiej lub od drogi dojazdowej do
Kauflandu – który znajduje się na tyłach działki). Obydwie ulice są ruchliwe
i prowadzą w kierunku Trasy Średnicowej. W sąsiedztwie znajdują się duże
markety: Kaufland i Albert oraz osiedla mieszkaniowe, wielorodzinne. Działka jest
zagospodarowana i dobrze utrzymana, od ulicy Bytomskiej rośnie kilka drzew.
W pobliżu znajduje się również: stadion sportowy, staw, park i tereny rekreacyjne.
Kontakt:

OPIS NIERUCHOMOŚCI
Grzegorz Szymański
T +48 22 544 8071
M +48 608 675 245
grzegorz.szymanski@cbre.com
Anna Chrobot
T +48 22 544 8000
M +48 507 015 712
anna.chrobot@cbre.com

Niniejsza nieruchomość złożona jest z trzech działek ewidencyjnych. Działka 3/1
składa się z prawa użytkowania wieczystego gruntu o powierzchni 1.889 m2.
Działka ma regularny prostokątny kształt i korzystną lokalizację. Części działki
31/31 (prawo użytkowania wieczystego) jest do sprzedania – w sumie 600 m2.
Działka 31/31 przylega bezpośrednio do stacji benzynowej Shell i jest
oddzielona od działki 3/1 drogą. Suma powierzchni na sprzedaż to 1938 m2.
Działki mają regularne prostokątne kształty. Okolica jest dobrze zurbanizowana.
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NIEZABUDOWANA

STAN PRAWNY
Działki 3/1 i 31/31 – opisane w KW nr KA1C/00012736/9. Użytkownikiem
wieczystym gruntu jest Shell Polska sp. z o.o.

WARUNKI PLANISTYCZNE
Kontakt:

Grzegorz Szymański
T +48 22 544 8071
M +48 608 675 245
grzegorz.szymanski@cbre.com
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przedmiotowa nieruchomość leży na terenach oznaczonych, jako tereny
zabudowy usługowej i tereny usług.
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R3016 Chorzów
3 Maja 199 / Bytowska, Obręb: 0004
dz. 3/1, KW KA1C/00012736/9, pow. 0.1889 ha
dz. 3/2, KW KA1C/00012736/9, pow. 0.2071 ha
dz. 4/3, KW KA1C/00012736/9, pow. 0.1005 ha
dz. 31/31, KW KA1C/00012736/9, pow. 0.1574 ha
Nadwyżka powierzchni dz. 3/1: 0.1889 ha

