
OPIS NIERUCHOMOŚCI

NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA ZABUDOWANA

Będgoszcz

LOKALIZACJA

NR DZIAŁKI: część działki ewidencyjnej nr. 172
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUD.: około 400m kw.
DODATKOWE INFORMACJE: Budynek oddany do użytku
w 2001r. Wyposażony w 3 sale konsumpcyjne oraz
rozbudowane zaplecze gastronomiczne wraz
z częściowym wyposażeniem kuchni. Na terenie obiektu
znajduja się 4 pokoje gościnne wraz z łazienkami.
Obiekt otoczony jest ogrodem z licznymi miejscami
parkingowymi dla gości. Stan techniczny dobry
wymagający drobnych inwestycji. Do budynku prowadzą
dwa wejścia od strony sali sprzedaży stacji paliw oraz
z zewnatrz budynku.
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Budynek o przeznaczeniu gastronomiczno
motelowym położony 30 km od Szczecina
w miejscowości Będgoszcz w gminie Bielice,
w powiecie pyrzyckim, w województwie
zachodniopomorskim.

POŁOŻENIE:
- Budynek znajduje się przy często uczęszczanej

trasie samochodów ciężarowych na odcinku
z Pyrzyc do Szczecina (droga równoległa do
trasy E65),

- Budynek przylega do funkcjonującej stacji
paliw Amic oraz warsztatów samochodowych,
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Prawo własności nieruchomości opisane w KW nr. SZ2T/00002868/6

Budynek znajduje sie na terenie opisanym w Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Uchwałą Nr XXI/98/12 Rady Gminy
Bielice z dnia 20 grudnia 2012r. jako strefa lokalizacji
funkcji usługowych: usług handlu, rzemiosła i produkcji
oraz usług związanych z obsługą komunikacyjną.
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