Pobiedziska, ul. Rumiankowa
Działka (Budowlana) na sprzedaż za 326 820 PLN
pow. 2 514 m2

130 PLN/m2

Opis nieruchomości:

Dodatkowe informacje:

Polecam na sprzedaż działkę budowlaną o powierzchni 2514
m2 położoną w Pobiedziskach.

Numer oferty:

475823

Rodzaj prawa do
gruntu:

Własność

Prąd:

Tak

Gaz:

Tak

Woda miejska:

Tak

Kanalizacja:

Tak

LOKALIZACJA:
• nieruchomość zlokalizowana na obrzeżach Pobiedzisk, w
odległości ok. 15 minut pieszo od rynku,
• w promieniu ok. 1 km wszelka niezbędna infrastruktura: Galeria
Różana, apteka, poczta,
• stacja PKP w odległości ok. 1,5 km,
• w okolicy znajduje się nowe atrakcyjne osiedle mieszkaniowe, a w
bezpośrednim sąsiedztwie otwarte obszary polne z pięknymi
widokami,
• ponadto teren posiada dostęp do wielu atrakcyjnych walorów
turystycznych (stadnina koni, lasy, 15 min. do Parku
Krajobrazowego Promno i najbliższego jeziora).

Kontakt do doradcy:
Karolina Małecka
tel.: 780-066-795
e-mail: karolina@vendo.nieruchomosci.pl

WARUNKI ZABUDOWY:
Aktualnie trwa procedura uzyskania decyzji o warunkach zabudowy
d o t y c z ą c ą budowy
dwóch
budynków
mieszkalnych
jednorodzinnych wolnostojących, co umożliwi podział na dwie
mniejsze działki.
MEDIA :
• woda - w odległości ok. 70 m od działki
• prąd - w odległości ok. 30 m od działki
• gaz - w drodze przy działce
• kanalizacja - w odległości ok. 40 m od działki
Przez część działki przebiega linia średniego napięcia przewidziana
do likwidacji. Budowa kabla podziemnego jest na etapie
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projektowym.
Działka w kształcie prostokąta o wymiarach 32 m x 76,5 m.
POLECAM I ZAPRASZAM DO KONTAKTU !
Zamieszczone ogłoszenie ma charakter informacyjny i nie stanowi
oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Wynagrodzenie
biura do negocjacji. Pomagamy również w sprawdzeniu zdolności
oraz uzyskaniu kredytu hipotecznego na zakup nieruchomości!
Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy
pośrednictwa: Piotr Zywert (licencja nr: 8031).

Zobacz galerię online:

Zobacz na interaktywnej mapie:
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