Tereny inwestycyjne przy trasie S5
ID: 0111213

Informacje
ID oferty:
0111213
Kategoria:
Grunty
Adres:
Głuchowo, Kościńska
Województwo:
Wielkopolskie
Typ oferty:
Przetarg
Data przetargu:
2021-09-17
Typ terenu:
inwestycyjny
Powierzchnia (m2):
36 888
Cena:
Zapytaj o cenę
Cena za m2:
Zapytaj o cenę
Zagospodarowanie:
pusty

Dojazd:
droga utwardzona
Media:
prąd, woda, kanalizacja, telefon/internet
Typ ogłoszenia:
Osoba fizyczna
Data dodania:
2021-07-06
Data aktualizacji:
2021-07-06

Kontakt

Telefon:
+48 61 28 26 703 wew. 112
E-mail:
urzad@ug.czempin.pl

Opis
Gmina Czempiń zaprasza inwestorów, firmy poszukujące gruntów do zapoznania się z
ofertą inwestycyjną sprzedaży działek w bliskim sąsiedztwie drogi ekspresowej S5 – niecałe
3 km do węzła Czempiń na trasie Poznań - Wrocław, w odległości niespełna 30 km od
Poznania, 40 km od Leszna i 140 km od Wrocławia.
Atrakcyjna cena - uzbrojenie- dogodna lokalizacja – MPZT
Termin przetargów – 17 września 2021 roku
Dogodna lokalizacja i atrakcyjne zapisy planu zagospodarowania, a także potencjał lokalnego rynku
pracy to najważniejsze atuty, którymi gmina przyciąga inwestorów.
Nieruchomości gruntowe, które oferuje Gmina Czempiń to niezabudowane to działki o
numerach 80/4,80/5/ i 80/6 położone są w Głuchowie, powiat Kościan, województwo wielkopolskie,
przy ulicy Kościańskiej – dawna droga krajowa nr 5 (trasa Poznań- Wrocław).
Dojazd do nieruchomości bezpośredni od strony dawnej drogi krajowej nr 5. Nieruchomość
usytuowana jest w bliskim sąsiedztwie drogi ekspresowej S5, oddalonej o niecałe 3 km i autostrady
A2, oddalonej o 25 km. Nieruchomości usytuowane są na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej.
W/w tereny są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Rady
Miejskiej w Czempiniu XVI/116/19, Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r., poz. 10412 Uchwała Nr XVI/116/19
z dnia 25 listopada 2019 r.(igeomap.pl)).
W sprawie uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu z Referatem
Planowania Przestrzennego pod numerem telefonu: +48 61 28 26 703 wew. 117 i Biurem
Obsługi i Wsparcia Biznesu pod numerem telefonu: +48 61 28 26 703 wew. 112 lub +48

730 350 242.

