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Bydgoszcz, Solskiego
NIERUCHOMOŚĆ
GRUNTOWA
NIEZABUDOWANA

LOKALIZACJA
Przedmiotowa nieruchomość położona jest w południowej części Bydgoszczy
przy ulicy Solskiego. Nieruchomość zlokalizowana jest w otoczeniu zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej oraz zabudowy

handlowo usługowej. Grunt

zlokalizowany jest przy stacji paliw STATOIL.

Kontakt:

Paweł Meszyński
T +48 22 544 80 00
M +48 608 667 207
pawel.meszynski@cbre.com
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Agnieszka Jankowska
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Przedmiotem

oferty

jest

prawo

własności

nieruchomości

gruntowej

zlokalizowanej w sąsiedztwie stacji paliw STATOIL. Na nieruchomość
składają się: część działek nr112, 115/1, 116/2, 137/1 oraz działki o
numerach ewidencyjnych 115/2, 116/1. Łączna powierzchnia działek
wynosi 1 400m2.
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WARUNKI PLANISTYCZNE
Według Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego teren
oznaczony jest symbolem C32KSO – o podstawowym przeznaczeniu
jako tereny obsługi komunikacji samochodowej

(stacja paliw) i

uzupełniającym- tereny zabudowy usługowej (Uchwała XLIX/734/09
Rady Miasta Bydgoszczy z dn. 24 czerwca 2009r.)
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