
OPIS NIERUCHOMOŚCI

NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA NIEZABUDOWANA

Gliwice, ul. Tarnogórska/Opolska

LOKALIZACJA

Przedmiotem oferty jest prawo własności

nieruchomości gruntowej niezabudowanej. Na

nieruchomość składają się działki o numerach

ewidencyjnych 159, 160, 172, 437. Łączna

powierzchnia działek wynosi 1 869 m2.
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Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w

Gliwicach przy ulicy Tarnogórskiej i Elbląskiej, w

pobliżu znajduje się droga wojewódzka nr 901.

Nieruchomość zlokalizowana jest w otoczeniu

zabudowy mieszkaniowej oraz w bliskim

sąsiedztwie dyskontu.
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Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania

Przestrzennego (Uchwała nr XXXVII/1090/2010 Rady

Miasta Gliwice z dn. 22 października 2020 roku)

nieruchomość oznaczona jest symbolem 7M - tereny

mieszkaniowe o średniej intensywności zabudowy.
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