NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA NIEZABUDOWANA

7,297 m2

Rzędziany
S8

LOKALIZACJA
ADRES: nieruchomość gruntowa niezabudowana
zlokalizowana
w miejscowości Rzędziany, gmina Tykocin, powiat
białostocki, województwo podlaskie.
POŁOŻENIE:
- Działki są zlokalizowane
w sąsiedztwie drogi krajowej
nr 8 prowadzącej do Białegostoku
(około 15 km od siedziby powiatu),
- Droga stanowi polski odcinek
międzynarodowej strasy E67 (HelsinkiKowno-Warszawa-Praga),

OPIS NIERUCHOMOŚCI
NR DZIAŁKI: 319/2 i 320/2
POWIERZCHNIA: 7,297
DODATKOWE INFORMACJE:

-

Wjazd i wyjazd na przedmiotową
nieruchmość, przez drogę serwisową
(około 1,5 km do najbliższych węzłów ),
- W promieniu kilku kilometrów znajdują
się obiekty usługowe I hotelowe.
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STAN PRAWNY
Prawo własności nieruchomości gruntowej działek o numerach ewidencyjnych:
- 319/2 – KW nr BI1B/00061704/8;
- 320/2 – KW nr BI1B/00061704/8.

WARUNKI PLANISTYCZNE
Istniejący Plan Zagospodarowania Przestrzennego we wsi Rzędziany został uchwalony
3 grudnia 1995r. i ogłoszony Uchwałą nr 13/78/95. Działki o nr 319 i 320 oznaczone na
planie symbolem 11U, KS przeznacza się pod działalność usługowo-handlową, stację paliw i
parking (11U, KS).
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