Jastrzębie Zdrój, ul. Piłsudskiego
NIERUCHOMOŚĆ
GRUNTOWA
NIEZABUDOWANA

LOKALIZACJA
Przedmiotowa nieruchomość położona jest w miejscowości Jastrzębie Zdrój
przy ulicy Piłsudskiego (województwo śląskie). Nieruchomość zlokalizowana
jest przy Rondzie Gen. Władysława Sikorskiego.

Kontakt:

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

OPIS NIERUCHOMOŚCI
Przedmiotem oferty jest użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej. Na
nieruchomość składają się część działek o numerach ewidencyjnych 409,
406/5, 1/10. Przedmiotowe nieruchomości są częścią terenu na którym
zlokalizowana jest staja paliw STATOIL. Powierzchnia nieruchomości objęta
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ofertą wynosi 1 100m2.
STAN PRAWNY
Działki zostały wpisane do rejestru ksiąg wieczystych pod numereami KW
GL1J/00005190/3 (409), KW GL1J/00021728/ 2 (406/5; 1/10).

©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.
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Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwała nr XII/129/2007
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Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 28 czerwca 2007 r.) i została
oznaczona symbolem 24U- teren usługowy.
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