Nieruchomość pod zabudowę produkcyjną, składy magazyny przy ul. Podmiejskiej
Numer ref.
Typ własności
Telefon
Adres
Cena nieruchomości

UM/5/2017
Miasto Rybnik
+48 32 43 92 019
ul. Podmiejska,
Rybnik
90,000.00

OPIS
OFERRTA GMINY MIASTA RYBNIK
Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa a sprzedaży podlega prawo użytkowania wieczystego tej nieruchomości przysługujące
Gminie Rybnik a oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 1602/4 i 1604/4 o łącznej pow. 0,3303 ha, obręb Golejów, k.m. 5 dla której Sąd
Rejonowy w Rybniku prowadzi księgę wieczystą GL1Y/00133630/8.
Nieruchomość zlokalizowana jest w strefie peryferyjnej Miasta przy ul. Podmiejskiej.
Teren działek jest płaski i ma kształt regularny trapezoidalny. Porośnięty jest drzewami i roślinnością niskopienną.
Nieruchomość jest niezagospodarowana i nieogrodzona.
W jej sąsiedztwie znajduje się Strefa Ekonomiczna, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, tereny działalności gospodarczej
wykorzystywane produkcyjnie, torowisko.
Przez nieruchomość przechodzą sieci: energetyczna, ciepłownicza, wodociągowa. W jej sąsiedztwie natomiast przechodzą dodatkowo
sieć kanalizacji deszczowej.
Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa a sprzedaży podlega prawo użytkowania wieczystego tej nieruchomości przysługujące
Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Dokument wygenerowany automatycznie na stronie:
https://biznes.rybnik.eu/inwestycje/nieruchomosc-pod-zabudowe-produkcyjna-sklady-magazyny-przy-ul-podmiejskiej

Gminie Rybnik a oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 1602/4 i 1604/4 o łącznej pow. 0,3303 ha, obręb Golejów, k.m. 5 dla której Sąd
Rejonowy w Rybniku prowadzi księgę wieczystą GL1Y/00133630/8.
Nieruchomość zlokalizowana jest w strefie peryferyjnej Miasta przy ul. Podmiejskiej. Teren działek jest płaski i ma kształt regularny
trapezoidalny. Porośnięty jest drzewami
i roślinnością niskopienną. Nieruchomość jest niezagospodarowana i nieogrodzona. W jej sąsiedztwie znajduje się Strefa Ekonomiczna,
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, tereny działalności gospodarczej wykorzystywane produkcyjnie, torowisko. Przez nieruchomość
przechodzą sieci: energetyczna, ciepłownicza, wodociągowa. W jej sąsiedztwie natomiast przechodzą dodatkowo sieć kanalizacji
deszczowej.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sytuuje nieruchomość m.in.:
w terenach obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, obiektów elektroenergetycznych (1.P); w granicach stref ochronnych od linii
400kV.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sytuuje nieruchomość m.in.: w terenach obiektów produkcyjnych, składów i
magazynów, obiektów elektroenergetycznych (1.P); w granicach stref ochronnych od linii 400kV.
Oznaczenia
Numer działki
Powierzchnia nieruchomości całkowita (m2)

1602/4, 1604/4
33003

Informacje o nieruchomości
33003
Powierzchnia nieruchomości całkowita (m2)
Obecny sposób zagospodarowania
działka niezagospodarowana
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego
tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów
Nie
Decyzja o warunkach zabudowy

Infrastruktura techniczna
Elektryczność
Kanalizacja
Sieć telefoniczna
Sieć ciepłownicza
Gaz
Woda

GALERIA
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