
Mszczonów – 5 ha

Podstawowe informacje

Powierzchnia całkowita Ok 5 ha

Liczba działek ewidencyjnych 4

Właściciel prywatny

Lokalizacja

Województwo mazowieckie

Gmina Mszczonów

Odległość do:

Drogi krajowej nr 50 1,3 km

Drogi ekspresowej S8 
(węzeł Mszczonów Północ)

3,3 km

Centrum Mszczonowa 2,6 km

Centrum Warszawy 47 km

Lotniska Chopina 45 km
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Sąsiedztwo

Nieruchomość położona jest

w Mszczonowie w województwie

mazowieckim, tuż przy drodze

krajowej nr 50 i w odległości 3,3 km

od drogi ekspresowej S8 (węzeł

Mszczonów Północ). W sąsiedztwie

działki mieszczą się magazyny

i centra logistyczne takich firm jak:

Jeronimo Martins S.A., YKK Poland

Sp. z o.o., SPV Carina Investment

Sp. z o.o. and Auchan.
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Mszczonów – 5 ha

Planowanie przestrzenne

Teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Działka przeznaczona jest od

usługi, produkcję i magazynowanie. Najważniejsze parametry w planie to:

• Powierzchnia biologicznie czynna: min. 15%

• Wysokość budynku: max. 45 m

13UP/K
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