Złotoryja (gw), Wilków - działka na sprzedaż
Cena: 60000.00 zł
Zdjęcie

Dane agenta
BIURO NIERUCHOMOŚCI
Imię i nazwisko
DIAMARO
Telefon

725008400
diamaro@diamaro.pl

Osoba odpowiedzialna
Nr licencji

Szczegóły oferty
Symbol oferty
Lokalizacja

DMA-GS-196
Złotoryja (gw), Wilków
budowlana, inwestycyjna,

Przeznaczenie działki

usługowa, inna,
rekreacyjna, komercyjna

Pow. całkowita [m2]

3 400,00 m²

Cena

60 000 PLN

Cena/m2

17.65 PLN

Nieruchomość
Stan prawny
Zagosp. działki
Ukształtowanie działki
Kształt działki
Ogrodzenie działki
Woda
Dojazd

Cały teren składa się z dwóch działek o numerach 428/1 oraz 428/3 co dokładnie pokazuje zdjęcie numer 18 na naszej firmowej stronie.
Obszar ten, przedzielony jest drogą wewnętrzną prowadzącą do
sąsiednich zabudowań, ma powierzchnię 34 arów - pierwsza większa
działka posiada 27 ary, druga zaś 7 arów ( lekko zadrzewiona ). Tuż

płaska
nieregularny
brak
jest
asfalt
działki zabudowane

Położenie

na wsi

Kanalizacja

Biuro Nieruchomości Diamaro oferuje Państwu atrakcyjnie położony
teren z szerokim wachlarzem przeznaczenia; zarówno pod
budownictwo jednorodzinne, jednorodzinne z usługami bądź pod
działalność firmową -> handlowo-usługową - w miejscowości Wilków Osiedle, 4km od Złotoryi. Nieruchomość ta leży w sąsiedztwie
asfaltowej drogi głównej ( przy której położony został nowy chodnik )
prowadzącej do Kondratowa - w pobliżu domki jednorodzinne, a także
duże osiedle budynków wielorodzinnych.

niezagospodarowana

Otoczenie

Prąd

Opis

własność

jest
w ulicy

przy działce znajdują się energia elektryczna, przyłącze wodociągowe
oraz kanalizacja. Teren ten w chwili obecnej jest wyrównywany do
poziomu drogi, w niedalekiej przyszłości będzie także utwardzony.
Osoby szukające terenu inwestycyjnego m.in. pod bazę transportową,
skład opału, kamienia, komis samochodowy bądź chcące zamieszać
na terenach wiejskich w spokoju oraz bliskości terenów zielonych, pól
i lasów znajdą tutaj swoje miejsce. W bliskiej okolicy markety
spożywcze, kościół oraz duże skupisko zabudowań.
Cena 60.000zł
Serdecznie zapraszam na prezentację
KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI NA RZECZ BIURA NIERUCHOMOŚCI
DIAMARO

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.

