Raszyn, Sękocin Stary – 1 ha
Warszawa

Podstawowe informacje
Powierzchnia całkowita
Liczba działek
ewidencyjnych
Właściciel

0,9625 ha
2
1 właściciel
prywatny

Lokalizacja
Województwo

mazowieckie

Gmina
Miejscowość

Raszyn
Sękocin Stary

Odległość do:
Drogi krajowej 7

w sąsiedztwie

Drogi ekspresowej S8
(węzeł Janki)
Do Południowej Obwodnicy
Warszawy, S2 (węzeł Opacz)

1,5 km
8 km

Lotniska Chopina

13 km

Centrum Warszawy

16 km
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ZASTRZEŻENIA PRAWNE
Niniejszy dokument ma charakter jedynie informacyjny, JLL oraz jej podmioty powiązane i przedstawiciele nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za jego treść. JLL nie udziela gwarancji co do
dokładności lub poprawności całości lub jakiejkolwiek części tego dokumentu. Treść niniejszego dokumentu nie stanowi części jakiejkolwiek umowy lub oferty. Potencjalni nabywcy / najemcy nie powinni
polegać na tym dokumencie, ale powinni samodzielnie uzyskać dodatkowe informacje.

Raszyn, Sękocin Stary – 1 ha
Sąsiedztwo
Nieruchomość położona jest na
południowych obrzeżach Warszawy.
Charakteryzuje
się
korzystnym
połączeniem z siecią dróg krajowych.
Dodatkowym atutem jest bardzo
dobra widoczność z drogi krajowej nr 7
ze względu na brak ekranów
akustycznych i nieliczne obiekty
budowlane.
Działka mieści się tuż przy zjeździe z
drogi krajowej nr 7 oraz węzła
Warszawa Janki. W bezpośrednim
sąsiedztwie nieruchomości znajduje
się centrum dystrybucyjne Panattoni
Park Warsaw South.

Planowanie przestrzenne
Teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:
– Przeznaczenie terenu: usługi, produkcja, magazyny, przetwórstwo przemysłowe
– Powierzchnia biologicznie czynna: min. 20%
– Wysokość zabudowy: do 5 kondygnacji naziemnych
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