NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA NIEZABUDOWANA

3,500 m2

Stradomia Wierzchnia

LOKALIZACJA
ADRES: nieruchomość położona
w miejscowości Stradomia Wierzchnia, Gmina
Syców, powiat oleśnicki, województwo
dolnośląskie.
POŁOŻENIE:
- Fragment działki, na którym obecnie
prowadzony jest motel znajduje się
przy drodze z Oleśnicy do Sycowa
(droga równoległa do S8), na tyłach
funkcjonującej stacji paliw.

OPIS NIERUCHOMOŚCI
NR DZIAŁKI: 319/1
POWIERZCHNIA: 3,500
DODATKOWE INFORMACJE:
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TYTUŁ Wierzchnia
Stradomia
STAN PRAWNY
Prawo własności nieruchomości gruntowej działki o numerze ewidencyjnym:
- 319/1 – WR1E/00064281/3;

WARUNKI PLANISTYCZNE
Na przedmiotowym terenie obowiązuje Miejscowy
Plan Zagospodarowania Przestrzennego objety
Uchwałą XXXII/191/05 z dnia 3 marca 2005r.
Opracowywana działka znajduje się w strefie terenów
oznaczonych jako U/KS:
- U – tereny usług komercyjnych
- KS – teren obsługi komuniakcji samochodowej,
należy przez to rozumieć tereny zagospodarowane
równocześnie pod wszystkie lub jedną z
wymienionych funkcji (stacje paliw, parkingi).

KONTAKT:
Agnieszka Jankowska
T +48 22 544 80 00
M +48 509 510 428
agnieszka.jankowska@cbre.com
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