NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA NIEZABUDOWANA

9,406 m2

Nidzica

LOKALIZACJA
ADRES: nieruchomość gruntowa niezabudowana
zlokalizowana w miejscowosci Nidzica przy ulicy
Sienkiewicza, gmina M. Nidzica, powiat nidzicki,
wojewóztwo warmińsko-mazurskie.
POŁOŻENIE:
- Przedmiotowa
działka
znajduje
się
bezpośrednio na wieździe do miasta Nidzica,
- Działka sąsiaduje z terenami zabudowy
przemysłowo-usługowej oraz mieszkaniowej.

OPIS NIERUCHOMOŚCI
NR DZIAŁKI: 161/13
POWIERZCHNIA: 9,406
DODATKOWE INFORMACJE:

- Wjazd na działkę od strony ulicy Sienkiewicza,
- Teren nieogrodzony, płaski, uzbrojony
w podstawowe media, porośniety krzewami,
- Istnieje możliwość zakupienia działki 163/1
sasiadujacej o powierzchni około 3500m kw.

©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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STAN PRAWNY
Prawo własności nieruchomości gruntowej działek o numerach ewidencyjnych:
- 161/13 – KW nr OL1N/00014085/2;

WARUNKI PLANISTYCZNE
Zgodnie z Uchwałą RM Nidzicy dot. zmiany Planu
Zagospodarowania Przestrzennego nr XI/148/2015 z
dnia 13 sierpnia 2015 roku, na terenie przewiduje się
funkcję usługową i produkcyjna – nie uciążliwą (E 68U,P).
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