Szadek (gw), Prusinowice - działka na sprzedaż
Cena: 59000.00 zł
Zdjęcie

Dane agenta
Imię i nazwisko
Telefon
Telefon komórkowy
Nr licencji

Aneta Varisella
42 717 18 39
607352152
2865
aneta.varisella@gmail.com

Osoba odpowiedzialna
Nr licencji

2865

Szczegóły oferty
Opis

Symbol oferty

Zaciszna działka na nowopowstałym osiedlu przy lesie Prusinowice
gm. Szadek

Lokalizacja

Szadek (gw),
Prusinowice, Prusinowice
Przeznaczenie działki

Biuro Nieruchomości oferuje do sprzedaży działkę budowlaną o
powierzchni 1115 mkw
Działka nie posiada aktualnych Warunków Zabudowy, ale nie ma
przeciwskazań do ich uzyskania.
Warunki Zabudowy wydane przed podziałem całego terenu wskazywały
na zabudowę jednorodzinną
z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Działka w idealnym kształcie prostokąta o wymiarach:
26m x 43m x 26m x 43m
Działka posadowiona na nowopowstałym osiedlu domów
jednorodzinnych w cichej i spokojnej okolicy, przy lesie.
Działka posadowiona pomiędzy innymi dzałkami z rozpoczętymi
budowami.

Pow. całkowita [m2]
Wymiary działki
Cena
Cena/m2

Media:
Przyłącze wodociągowe oraz energetyczne w drodze wewnętrznej do
uzbrojenia.
Zalety oferty:
Działka położona na uboczu wsi, gdzie panuje cisza i spokój ,
Działka położona na nowopowstałym osiedlu, przy lesie.
Wszystko znajduje sie w najbliższym otoczeniu:
sklep spożywczy, szkoła podstawowa na wsi około 900m od działki.
Pełne zaplecze handlowo- usługowe, medyczne w Szadku.
Do Szadku 5 km,
Do Zduńskiej Woli 19 km,
Do Poddębic 23 km
Do Sieradza 27 km
Do Łodzi 41 km

Nota prawna
Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie
oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może

budowlana, rekreacyjna
1 115,00 m²
26x 43x 26x 43 m
59 000 PLN
52.91 PLN

Nieruchomość
Standard
Stan prawny
Zagosp. działki
Ukształtowanie działki

Dojazd z drogi asfaltowej około 100m drogą gruntową gminną, następnie
drogą wewnętrzną.
Działka sprzedawana ze służebnością drogi wewnętrznej.

SBN-GS-64

Kształt działki

AWZ (akt wł. ziemi)
niezagospodarowana
płaska
prostokąt

Ogrodzenie działki

brak

Gaz

brak

Woda
Dojazd

w ulicy
asfalt

Położenie

na wsi

Prąd

w ulicy

Kanalizacja

własna oczyszczalnia

podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych
K.C.

