NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA NIEZABUDOWANA

7,067 m2

CZELADŹ
UL. BĘDZIŃSKA DK 94

LOKALIZACJA
ADRES: Czeladź, ul. Będzińska
przy drodze krajowej nr 94,
powiat będziński, województwo śląskie.
POŁOŻENIE:
- Miasto jest usytuowane w obszarze
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego,
- Nieruchomość jest położna na północ od
Katowic (około 10 km),
- Dogodna lokalizacja – przy drodze krajowej
nr 94.

OPIS NIERUCHOMOŚCI
NR DZIAŁKI: 26/1, 26/3, 26/4, 26/5, 27/1,

27/2, 1/2
POWIERZCHNIA: 7,067
DODATKOWE INFORMACJE:

- Obszar znajduje się w sąsiedztwie
dużego terenu parkingowego,
- Działki bezpośrednio przylegają do
kompleksu centrum handlowego M1,
- Dogodny dojazd z drogi głównej,
- Od zachodu działki graniczą z
kompleksem budynków o
zróżnicowanych funkcjach,
- Teren w pełni uzbrojony w sieć
elektryczną i wodno-kanalizacyjną.

©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 gruntowej nieruchomości gruntowej działek o numerach
ewidencyjnych:
- KA1B/00005091/2;
- KA1B/00018686/4;
- KA1B/00002092/8;

WARUNKI PLANISTYCZNE
Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego dla działek: 26/1, 26/3, 26/4,
26/5, 27/1, 27/2.
Istnieje MPZP dla działki: 1/2 o przeznaczeniu
terenu pod usługi publiczne i komercyjne (4U).

KONTAKT:

Agnieszka Jankowska
T +48 22 544 80 00
M +48 509 510 428
agnieszka.jankowska@cbre.com
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