NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA NIEZABUDOWANA

4,204 m2

Słupsk

Ul. Gdańska, DK 6

LOKALIZACJA
ADRES: nieruchomość gruntowa niezabudowana
zlokalizowana w miejscowości Słupsk przy ulicy
Gdańskiej, powiat M. Słupsk, województwo
pomorskie.
POŁOŻENIE:
Ulica Gdańska to jedna z głównych ulic miasta,
będąca jednocześnie drogą krajową nr 6 relacji
Szczecin – Trójmiasto.
W otoczeniu nieruchomości znajduje sie zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna oraz usługowa.

OPIS NIERUCHOMOŚCI
NR DZIAŁKI: 82/15
POWIERZCHNIA: 4,204
DODATKOWE INFORMACJE:

- Działka jest bezpośrednio położona przy
skrzyżowaniu ul. Gdańskiej i ul. Lawendowej.
- Wjazd na teren nieruchomości przez ulice
Lawendowa,
- Teren płaski, ogrodzony, uzbrojony w
podstawowe media, porośniety trawą.

©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 działki o numerze ewidencyjnym:
- 82/15 – KW nr SL1S/00055190/7

WARUNKI PLANISTYCZNE
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego “Przy lesie” ogłoszonym Uchwałą
XII/159/07 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia
27.06.2007 przedmiotowy teren pełni funkcję
usług różnych w tym mogących pogorszyć stan
środowiska (17 UR).
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