ELBLĄSKI, ELBLĄG, BIELNIK DRUGI
Cena:

DZIAŁKA NA SPRZEDAŻ

50 000 PLN

Powierzchnia:
1 053 m2

Przeznaczenie:

budownictwo jednoro…

Działka na sprzedaż
Numer oferty

1518

Typ transakcji

Sprzedaż

Cena
Powierzchnia
Cena za m2
Przeznaczenie

50 000 PLN
1 053 m2
47 PLN / m2
budownictwo jednorodzinne

Opis oferty
DZIAŁKA NA SPRZEDAŻ (Bielnik Drugi)
Jeśli w najbliższym czasie planujesz wybudować swój wymarzony dom to dobrze trafiłeś.
Sprzedam działkę budowlano -rolną w malowniczej miejscowości Bielnik Drugi, obręb geodezyjny Janowo o powierzchni 1053 m2 (0,1053) ha.
Umiejscowienie działki jest idealne dla osób ceniących sobie ciszę i spokój. W niedalekiej odległości od działki znajdują się zabudowania
domów wolnostojących.
Bezpośrednio do działki zaprowadzi nas droga asfaltowa.
Z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obręb geodezyjny Janowo-gmina Elbląg działka posiada funkcję:
częściowo terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i częściowo terenów rolniczych.
Zarezerwuj swoją nieruchomość już teraz.

AMERICAN HOME FINANCE
Wstępną decyzje finansową otrzymasz bezpośrednio w naszym biurze.
American Home, Elbląg,
Związku Jaszczurczego 13B
http://americanhome.pl
"Właścicielem ogłoszenia wraz z jego elementami jest American Home Łukasz Szulc lub podmioty współpracujące. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie oraz
korzystanie z niniejszych materiałów w jakikolwiek inny sposób wykraczający poza dozwolony użytek określony przepisami ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. 1994, nr 24 poz. 83 z późn. zm.) bez pisemnej zgody American Home Łukasz Szulc lub podmiotów współpracujących jest zabronione i może stanowić podstawę odpowiedzialności
cywilnej oraz karnej.
Ponadto niniejsze materiały stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa American Home Łukasz Szulc lub podmiotów współpracujących w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz ma charakter informacyjny."

Kontakt
Marlena Ziółkowska

mziolkowska@americanhome.pl

55 221 08 88

790 835 881

American Home Biuro Nieruchomości Związku Jaszczurczego 13B, 82-300 Elbląg

