NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA NIEZABUDOWANA

4,980 m2

Opole
ul. Kowalczyków (Obrońców Stalingradu)

LOKALIZACJA
ADRES:
nieruchomość
gruntowa
niezabudowana, zlokalizowana w miejscowości
Opole przy ulicy Kowalczyków ( wcześniej
Obrońców Stalingradu), powiat M. Opole,
województwo opolskie.

POŁOŻENIE:
- Nieruchomość jest zlokalizowana przy przy
ul. Kowalczyków, która jest drogą wylotową
na Bytom, stanowiącą jednocześnie drogę
krajową nr 94 w relacji Wrocław-Bytom.

OPIS NIERUCHOMOŚCI
NR DZIAŁKI: 79
POWIERZCHNIA: 4,980
DODATKOWE INFORMACJE:

- Teren znajduje się w otoczeniu zabudowy
handlowo-usługowej,
- Naprzeciw znajduje się stacja paliw firmy
Orlen.
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4,980 m2
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TYTUŁ

ul. Kowalczyków (Obrońców Stalingradu)

STAN PRAWNY
Prawo własności nieruchomości gruntowej działki o numerze ewidencyjnym:
- 79 o nr KW – OP1O/00080078/6;

WARUNKI PLANISTYCZNE
Dla przedmiotowego terenu nie ma obecnie obowiązujęcego Miejscowego Planu
Zagospodarowania

Przestrzennego.

Zgodnie

ze

Studium

Uwarunkowań

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego ogłoszonego Uchwałą nr LXXI/745/10 Rady
Miasta Opola z dnia 26 sierpnia 2010 roku, opisywana działka położona jest na terenie

zabudowy wielorodzinnej z usługami i handlu (MW/U).
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