NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ
HANDEL

Żywiec
Al. Jana Pawła II

INFORMACJE O TERENIE
• Właściciel: Tesco
• Zakresem sprzedaży objęta jest część działki nr 180/70 o pow.
ok. 1903m2, położona w sąsiedztwie hipermarketu Tesco
• Nieruchomość posiada: Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Żywiec uchwalony Uchwałą nr XI/83/2011
Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 30 czerwca 2011r.
• Treść zapisu w Planie: fragment działki przeznaczonej na sprzedaż
znajduje się w jednostce planistycznej S2.2, funkcja podstawowa
terenu 3KDs (parkingi, garaże – 51% pow. działki) funkcja
uzupełniająca UU1 (usługi konsumpcyjne np. handel, gastronomia
– 49 % pow. działki), powierzchnia zabudowy 15%
• Dostęp do drogi: tak
• Dostęp do mediów: tak
• Sąsiedztwo: pasaż handlowy Tesco, Jysk, Komfort
• Numer księgi wieczystej KW BB1Z/00119592/1

POŁOŻENIE
Nieruchomość zlokalizowana jest blisko centrum, niedaleko rzeki
Sola. Na terenie należącym do sprzedającego znajduje się galeria
handlowa, a w niej hipermarket Tesco 3k. Od strony al. Jana Pawła
II istnieje duży parking. W najbliższym sąsiedztwie znajduje się
także sklep Komfort oraz Jysk. Teren doskonale widoczny i dobrze
skomunikowany. Doskonała lokalizacja na obiekt usługowy lub
gastronomiczny.

INFORMACJE I OGLĄDANIE TERENU
W celu uzyskania innych informacji prosimy o
kontakt:
Anna Oberc
+48 608 550 555
anna.oberc@cushwake.com
Jakub Sadowski
+48 668 223 904
jakub.sadowski@cushwake.com
Cushman & Wakefield
Metropolitan, Plac Piłsudskiego 1
00-078 Warsaw

022 820 20 20
www.cushmanwakefield.com
Misrepresentation Act 1967 and Property Misdescriptions Act 1991
See important notice overleaf.

ŻYWIEC, AL. JANA PAWŁA II
LOKALIZACJA OGÓLNA

HANDEL

Oświadczenie o wyłączeniu odpowiedzialności

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Niniejszy dokument został sporządzony wyłącznie
w celach informacyjnych i nie może służyć jako
podstawa do zawierania jakichkolwiek transakcji
handlowych. Przedstawione informacje uważa się
za prawidłowe, jednak ich dokładność i
kompletność nie może być zagwarantowana, a
wyrażone opinie są wyłącznie opiniami Cushman
& Wakefield Polska Sp. z o.o. (C&W) i mogą ulec
zmianie. C&W nie ponosi odpowiedzialności
wobec osób trzecich za szkody wynikłe z
wykorzystania informacji zawartych w niniejszej
publikacji w celu innym niż założony. Niniejszy
dokument nie może być reprodukowany lub
wykorzystywany w żadnej formie, tak w części, jak
i w całości bez uzyskania uprzedniej pisemnej
zgody C&W.
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