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HANDEL

INFORMACJE O TERENIE

• Właściciel:  Tesco

• Zakresem sprzedaży objęta jest działka nr 755/1 o pow. 

ok. 1 960 m2, położona w sąsiedztwie hipermarketu Tesco

• Nieruchomość posiada:  Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego Uchwała Rady Miasta Radzyń Podlaski 

nr XI/46/07 z dnia 30 sierpnia 2007 w sprawie zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Radzyń Podlaski

• Treść zapisu w Planie:  Działka znajduje się na terenie 

oznaczonym jako Z23-N4 UC,  z podstawowym przeznaczeniem 

gruntów pod usługi komercyjne (wielkoprzestrzenne obiekty 

handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000 m2)

• Stan prawny: własność

• Dostęp do drogi: tak

• Dostęp do mediów: tak

• Sąsiedztwo: pawilon Tesco 3k, zabudowa mieszkaniowa

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

POŁOŻENIE

Nieruchomość zlokalizowana w południowej części miasta, przy

drodze krajowej nr 63. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się

hipermarket Tesco. Doskonała lokalizacja pod obiekt

gastronomiczny lub stację paliw.

INFORMACJE I OGLĄDANIE TERENU

W celu uzyskania innych informacji prosimy o 

kontakt: 

Anna Oberc

+48  608 550 555

anna.oberc@cushwake.com
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+48 668 223 904

jakub.sadowski@cushwake.com
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LOKALIZACJA OGÓLNA

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

RADZYŃ PODLASKI, UL. WISZNICKA

Oświadczenie o wyłączeniu odpowiedzialności

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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