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
(Helsinki-Kowno-WarszawaPraga),

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 ),

©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
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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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