
 

 

Adres: 26 – 300 Opoczno, ul. Zak

e – mail: biuro@agro

NIP 768-183-63-28   REGON 

Bank Spó dzielczy w Opocznie 47 8992 0000 0000 9511 2000 0010ł

 
Szanowni inwestorzy, przedstawiamy na sprzeda
powierzchni 11 hektarów.
Możliwość wydzielenia mniejszego terenu
Oferowana nieruchomość
ulicy Przemys owej – czł ęść
włączenia nieruchomości do ódzkiej Specjalnej Strefy EkonomicznejŁ
 

 
Powierzchnia: 11 ha, teren zniwelowany, przygot
inwestycji. Dzia ka posiada wymiary 3ł
Przeznaczenie: aktualny plan zagospodarowania przestrzennego: „Teren 
zabudowy produkcyjnej, baz transportowych, sk adów i magazynów”,ł
Infrastruktura techniczna: uzbrojony teren przyleg y: elektrycznoł
gaz, kanalizacja sanitarna,
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Szanowni inwestorzy, przedstawiamy na sprzedaż grunt inwestycyjny o 
powierzchni 11 hektarów. 

 wydzielenia mniejszego terenu 
ść: dzia ka nr 397/30 po oł ł żona w Opocznie przy 
ęść przemys owa miasta;. Istnieje moł ż
ści do ódzkiej Specjalnej Strefy EkonomicznejŁ

Powierzchnia: 11 ha, teren zniwelowany, przygotowany do rozpocz
inwestycji. Dzia ka posiada wymiary 300 m x 330 m + 80 x 200 m.ł
Przeznaczenie: aktualny plan zagospodarowania przestrzennego: „Teren 
zabudowy produkcyjnej, baz transportowych, sk adów i magazynów”,ł
Infrastruktura techniczna: uzbrojony teren przyleg y: elektrycznoł ść

itarna, 
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Przeznaczenie: aktualny plan zagospodarowania przestrzennego: „Teren 
zabudowy produkcyjnej, baz transportowych, sk adów i magazynów”, ł
Infrastruktura techniczna: uzbrojony teren przyleg y: elektrycznoł ść, woda, 
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Infrastruktura transportowa: dzia ka zlokalizowana przy pó nocnej ł ł
obwodnicy miasta. Infrastruktura drogowa: DK12 odleg oł
– 1 km, S12 (planowana) 
Infrastruktura kolejowa: dwie bocznice kolejowe na lin
stacją kolejową Opoczno w odleg oł
kolejowa Opoczno Po udnie przy Centralnej Magistrali Kolejowej.ł
Warianty sprzedaży: Sprzeda
oko o1,5 ha ł
Cena zakupu – prosz  o kontakt telefoniczny.ę
 
Kontakt w sprawie zakupu: 603
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Infrastruktura transportowa: dzia ka zlokalizowana przy pó nocnej ł ł
obwodnicy miasta. Infrastruktura drogowa: DK12 odleg oł ść 4 km, DW716 

1 km, S12 (planowana) – 3 km, A1 – 48 km, S8 – 33 km. 
Infrastruktura kolejowa: dwie bocznice kolejowe na linii nr 25 wraz ze 

 Opoczno w odleg oł ść 3 km od nieruchomości; Stacja 
kolejowa Opoczno Po udnie przy Centralnej Magistrali Kolejowej.ł

ży: Sprzedaż wydzielonej części dzia ki o powierzchni ł

w sprawie zakupu: 603-882-414, lub 601-723-691. 
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