Będzin, ul. Kościuszki 74
Obiekty na działce

Opis

Budynki

Na sprzedaż nieruchomość gruntowa o powierzchni 2,26 ha,

1 Budynek biurowy o powierzchni 683,8 m2

z dostępem do bocznicy kolejowej, składająca się z działek ozna-

2 Budynek socjalno-biurowy o powierzchni 284,4 m2

czonych w MPZP jako tereny przemysłu i działalności produk-

3 Budynek portierni o powierzchni 29 m2 z wagą najazdową

cyjno-usługowej. Na terenie usytuowane są 2 budynki biurowe

4 Budynek magazynowy o powierzchni

połączone łącznikiem napowietrznym na poziomie 1 piętra oraz
zabudowa o przeznaczeniu magazynowym.

użytkowej 328,14 m2
5 Wiata magazynowa o powierzchni 547 m2
6 Stacja trafo (własność Tauron)

Budynek i położenie

Opis budynków

Stan techniczny: dobry, część pomieszczeń po przeprowadzo-

Budynki wykonane w konstrukcji tradycyjnej:

nych niedawno pracach remontowych, obecnie użytkowane.

ściany murowane, dach drewniany, kryty dachówką.

Media: instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, gazowa,
centralnego ogrzewania (własna kotłownia).

Zapytaj o tą nieruchomość, chętnie
odpowiemy na Twoje pytania.
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