Koronowo - działka na sprzedaż
Cena: 280000.00 zł
Zdjęcie

Dane agenta

Osoba odpowiedzialna
Nr licencji

Szczegóły oferty
Symbol oferty
Lokalizacja

Koronowo

Przeznaczenie działki

budowlana

Pow. całkowita [m2]

4 500,00 m²

Cena

Opis
BARDZO DOBRA OFERTA! UROKLIWA DZIAŁKA Z WARUNKAMI
ZABUDOWY!
TRAKCYJNA, WYJĄTKOWA POD WZGLĘDEM UROKU DZIAŁKA
BUDOWLANA OKOLICE WTELNA, 10 km do Centrum Bydgoszczy z
warunkami zabudowy.

Cena/m2

Urokliwie położona działka budowlana na sprzedaż, okolice Wtelna
(przed Wtelnem jadąc z Bydgoszczy), piękne krajobrazy, w bliskim
sąsiedztwie pobudowane nowoczesne domy, droga asfaltowa
doprowadzona do działki, działka położona jest lekko w bok od drogi
głównej, nie słychać samochodów, działka w kształcie kwadratu płaska
od połowy lekkie zejście jest możliwość zrobienia stawu.
działka z potencjałem można pobudować dom na górce z pięknym
krajobrazem, taras domu można zrobić od strony południowo-zachodniej
na wzgórzu.
Nie trzeba całej działki ogradzać, można część działki zagospodarować,
przy czym mamy komfort przestrzeni braku bliskości sąsiada, komfortowe
wyjście.
Na działce jest skrzynka z prądem, woda przy działce.
LOKALIZACJA: działka w ciekawie położona w oddali widac las, piękny
zachód słońca, niedaleko staw, działka ma wydane warunki zabudowy, z
przeznaczeniem na zabudowę domu jednorodzinnego, działka jest na tyle
wystarczjąca, że można pomyśleć o posiadaniu koni z lekkim wybiegiem i
domem, pięknie położonym na lekkim wzgóżu z tarasu widok na zachód
słońca.
Miejsce wyjątkowe, woda przy działce, prąd na działce, do Wtelna 1km.
Powierzchnia działki 4.500m2., cena wyjściowa 280.000zł.
NIERUCHOMOŚĆ GODNA POLECENIA I UWAGI!
Powyższy opis ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w
rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
,,CLASON NIERUCHOMOŚCI”- zapewnia dbałość, doradztwo i
zabezpieczenie interesów obu Stron.
Chętnie udzielę dodatkowych informacji oraz zapraszam na prezentację,
pośrednik odpowiedzialny za ofertę, tel. +48 698-680-680.
W momencie kontaktu telefonicznego, proszę o podanie lokalizacji.
Zapraszam.
,,CLASON NIERUCHOMOŚCI” - bezpłatnie pomaga w uzyskaniu kredytu
mieszkaniowego, spośród 30 sprawdzonych banków, wybierając
indywidualnie najlepszą ofertę kredytowania. Prowadzimy klienta od

280 000 PLN
62.22 PLN

Nieruchomość
Standard
Zagosp. działki

Dla osoby zgodnie z Ustawą do zakupienia działki powyżej 3000m2.

BCL-GS-967

Ukształtowanie działki
Kształt działki
Ogrodzenie działki
Woda
Dojazd
Otoczenie
Prąd

niezagospodarowana
płaska
prostokąt
częściowo ogrodzona
w ulicy
asfalt
działki zabudowane
w ulicy

początku do momentu podpisania umowy kredytowej.

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.

