
Rawa Mazowiecka, Konopnica – 14 ha

Podstawowe informacje

Powierzchnia całkowita 14,1578 ha

Liczba działek ewidencyjnych 8

Właściciel prywatny

Lokalizacja:

Województwo łódzkie

Gmina Rawa Mazowiecka

Obręb Konopnica

Odległość do:

Drogi ekspresowej S8 w sąsiedztwie

Drogi krajowej nr 72 3,4 km

Rawy Mazowieckiej 2,8 km

Łodzi 64 km

Warszawy 75 km
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Rawa Mazowiecka, Konopnica – 14 ha

Sąsiedztwo

Nieruchomość położona jest w gminie Rawa

Mazowiecka w województwie łódzkim, tuż przy

drodze ekspresowej S8 i w odległości 3,4 km od

drogi krajowej nr 72 (węzeł Rawa Maz. Północ). W

jej najbliższym otoczeniu zlokalizowane są takie

firmy jak ArcelorMittal Construction Polska,

centrum logistyczne DPD Polska MC, Rawskie

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. oraz

biogazownia rolnicza. W pobliżu znajdują się

tereny rolnicze i mieszkaniowe.

Planowanie przestrzenne

Teren objęty jest miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego. W planie

działka przeznaczona jest pod tereny obiektów

produkcyjnych, składów i magazynów.

Najważniejsze parametry planu to:

– Powierzchnia zabudowy: max. 70%

– Intensywność zabudowy: 0,1 – 1,5

– Powierzchnia biologicznie czynna: min. 5%

– Wysokość budynku: max. 25 m
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