NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA NIEZABUDOWANA

1,910+2,400 m2

Zakopane
Ul. Bachledy
LOKALIZACJA
ADRES: nieruchomości gruntowe
niezabudowane zlokalizowane
w miejscowości Zakopane, powiat
Tatrzański, województwo małopolskie
POŁOŻENIE:
- Przedmiotowe działki zlokalizowane są
w północnej części miejscowości Zakopane
w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej
nr 47 z Nowego Targu do Zakopanego ,
- Opisywany kompleks działek od strony
południowej graniczy z terenami
przeznaczonymi pod usługi.

OPIS NIERUCHOMOŚCI
B

NR DZIAŁKI: 65, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 74,

216/1, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 230,
97, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 204
POWIERZCHNIA: 4,310
DODATKOWE INFORMACJE:

- Topografia działki urozmaicona o
znaczącej deniwelacji,
- Jest możliwość uzgodnieniu zjazdu do
działek bezpośrednio z ulicy Bachledy,
- Duże nasilenie ruchu turystycznego.
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STAN PRAWNY
Prawo własności nieruchomości gruntowych działek o numerach ewidencyjnych:
65, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 216/1,230
oraz numerach ksiąg wieczystych:
NS1Z/00032711/8, NS1Z/00032708/4, NS1Z/00032707/7, NS1Z/00034936/5,
NS1Z/00033351/3, NS1Z/00032725/9, NS1Z/00034943/7, NS1Z/00034940/6,
NS1Z/00034944/4, NS1Z/00034934/1

WARUNKI PLANISTYCZNE
Przedmiotowy teren nie posiada Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
natomiast zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
miasta Zakopane uchwalonego 10 lipca 1996r., opisywane działki znajdują się w strefie
terenów usługowych oraz terenów otwartych o wysokim reżimie ochrony (US, TO).
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