REF. MAT30096

3 880 000 € Plot - Till salu

Excellent plot till salu i Mataro, Barcelona
Spanien » Barcelona » Maresme kusten » Mataró » 08304

4.236m²
Totalyta

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 935 007 658

mataro@lucasfox.es

lucasfox.se

Camí Ral de la Mercè, 345-347, Mataró, Spanien
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ÖVERBLICK

Tomt med kapacitet att bygga 50 lägenheter till salu i
centrala Mataró.
Tomt till salu i Mataró, med en maximal täthet för att bygga 50 bostäder. Beläggning i
underjordiska golvet är tillåten för parkering, den maximala byggbara ytan kommer
att vara 4 236 m², med ett maximalt bostadstak på 3 936 m² och ett tertiärtak på
bottenvåningen på 300 m².
På samma sätt är tomtens största byggbara yta enligt planerna O.3a: huvudtak på 3
479 m² och kompletterande tak på 757 m².

lucasfox.se/go/mat30096
Naturligt ljus

Användningsvillkoren kommer att vara: enfamiljshus, flerfamiljshus, landsbygd,
hotell, små, medelstora och stora butiker. Dessutom kan den vara avsedd för
restaurering eller som rekreation, lager, industri I, II, III, välfärd, hälsa, sociokulturell,
sport och administrativ. Slutligen kan den bland annat användas som
parkeringsplats, jordbruk, boskap och skogsbruk.
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Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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