Stryków (gw), Swędów - działka na sprzedaż
Cena: 95000.00 zł
Zdjęcie

Dane agenta
Imię i nazwisko

Aneta Varisella

Telefon

42 717 18 39

Telefon komórkowy

607 352 152

Nr licencji

2865
aneta.varisella@gmail.com

Osoba odpowiedzialna
Nr licencji

6794

Szczegóły oferty
Opis
Przedmiotem sprzedaży jest ładna działka budowlana o pow. 1426 m2
położona na jednej z podłódzkich wsi - Swędów gmina Zgierz. Ogromną
zaletą jest lokalizacja, gdyż nieruchomość położona jest z dala od
ruchliwych ulic, w sąsiedztwie lasów. Od granicy Łodzi jest tylko
16km. Dojechać można również Łódzką Koleją Aglomeracyjną.

Symbol oferty
Lokalizacja
Pow. całkowita [m2]
Wymiary działki
Cena

Działka o wymiarach ok.30m - 45m, ogrodzona siatką.
Przeznaczenie: budownictwo mieszkaniowe. W sąsiedztwie są domy
jednorodzinne, sklep spożywczy, kościół
Media: woda i prąd w ulicy
Dojazd na działkę drogą utwardzoną. Do asfaltu około 300m.
Jest to urokliwa wieś położona zaledwie 16km od granic Łodzi, Zgierza
10km. Idealne miejsce dla ludzi ceniących sobie aktywny wypoczynek na
łonie natury. W sąsiedztwie płynie rzeka Moszczenica i są

Cena/m2

Zagosp. działki
Ukształtowanie działki
Kształt działki

Bardzo dobra komunikacja do Zgierza, Strykowa oraz Łodzi Łódzką Koleją
Aglomeracyjną.

Ogrodzenie działki
Woda

Poszukującym umowę pośrednictwa.
Za usługi pośrednictwa pobieramy wynagrodzenie prowizyjne.
Uwaga! Dane w ofercie mogą odbiegać od stanu faktycznego, mają
jedynie charakter informacyjny, oparte są na informacjach uzyskanych od
klientów zgłaszających. Oferta nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu
cywilnego. Oferta może być w danym momencie nieaktualna. Prosimy o
kontakt telefoniczny lub e-mailowy.Więcej ofert na naszej stronie profitsc
com

Nota prawna
Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie
oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może
podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych
K.C.

Stryków (gw), Swędów
1 426,00 m²
40 m
95 000 PLN
66.62 PLN

Nieruchomość

tereny leśne.

Przed obejrzeniem nieruchomości podpisujemy z Klientem

PFT-GS-2596

Dojazd

zagospodarowana
płaska
kwadrat
ogrodzona
w ulicy
droga utwardzona

Otoczenie

działki zabudowane

Położenie

poza miastem

Prąd

w ulicy

