Szczegóły oferty: Działka nr 555/9 Obręb Tychowo
Data dodania: 2014-05-30 08:45:50
Województwo: zachodnio-pomorskie
Miejscowość: Tychowo
Kod pocztowy: 78-220
Sposób zagospodarowania: farmy fotowoltaiczne, baza transportowo-spedycyjna, przetwórstwo rolno-spożywcze,
usługi, przetwórstwo drewna, zabudowa składowa, magazynowa, zabudowa przemysłowa,
Opis: działka położona na terenie podstrefy â??tychowoâ?? słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej (możliwość
skorzystania z ulg w podatku dochodowym).Â powierzchnia - 1,7570 ha. możliwość powiększenia terenu o działki nr
555/6, 555/7, 555/8 (objęte ssse) oraz działki nrÂ 555/11, 555/12, 555/13 (nie objęte ssse) do łącznej powierzchni
5,8972 ha.
przeznaczenie terenu:nieruchomość objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z
przeznaczeniem pod zabudowę obiektĂłw produkcyjnych, składĂłw i magazynĂłw. gmina tychowo oferuje swoją pomoc
na wszystkich etapach realizacji inwestycji.
lokalizacja:nieruchomość położona w tychowie, gmina tychowo, powiat białogardzki, wojewĂłdztwo
zachodniopomorskie. działka położona w u zbiegu drĂłg wojewĂłdzkich nr 167 koszalin â?? połczyn zdrĂłj i nr 169
białogard â?? bobolice, w odległości 33 km od drogi krajowej nr 6 szczecin â?? gdańsk i 21 km od drogi krajowej nr 11
kołobrzeg â?? poznań. najbliższe porty morskie:Â kołobrzeg â?? 65 km, szczecin-Świnoujście â?? 160 km. w
odległości ok. 1200 m stacja kolejowa z rampą.
wŁaŚciciel:właścicielem terenu jest skarb państwa, w zarządzie agencji nieruchomości rolnych.
opis:bardzo dobre skomunikowanie terenu. istniejąca sieć drĂłg krajowych, wojewĂłdzkich i powiatowych łączy
komunikacyjnie tychowo z koszalinem (32 km), białogardem (25 km), połczynem zdrĂłj (35 km), poznaniem (230 km),
bydgoszczą (180 km) oraz z portami morskimi w szczecinie (160 km), Świnoujściu (151 km), kołobrzegu (65 km),
gdańsku (210 km) i gdyni (204 km). w odległości ok. 1200 m znajduje się stacja kolejowa z rampą przeładunkową. linia
kolejowa relacji białogard-szczecinek przebiegająca przez tychowo wchodzi w skład krajowej sieci kolejowej tworzącej
połączenie z portami morskimi szczecin-Świnoujście, kołobrzeg, gdańsk, gdynia oraz z miastami centralnej (warszawa) i
południowej (wrocław, katowice, krakĂłw) polski.Â
uzbrojenie terenu:działka uzbrojona w sieć energetyczną i wodno-kanalizacyjną.Â dojazd asfaltową drogą gminną,
wzdłuż ulicy chodnik dla pieszych, oświetlenie uliczne. w pobliżu parking dla samochodĂłw osobowych i ciężarowych
(miejsce obsługi podrĂłżnego).Â
zabudowa:teren niezabudowany. warunki zakupu: nieruchomość sprzedawana w przetargu.
Kontakt w sprawie oferty: gmina tychowoul. bobolicka 1778-220 tychowotel.Â 48 94 31 15Â 130, fax. 48 94 31
15Â 566mail umig@tychowo.pl , www.tychowo.pl

