ELBLĄSKI, ELBLĄG, SIERPIN
Cena:

DZIAŁKA NA SPRZEDAŻ

65 000 PLN

Powierzchnia:
1 502 m2

Przeznaczenie:

budownictwo jednoro…

Działka budowlana Gm.Elbląg
Numer oferty

1317

Typ transakcji

Sprzedaż

Cena

65 000 PLN
1 502 m2

Powierzchnia
Cena za m2
Przeznaczenie

43 PLN / m2
budownictwo jednorodzinne

Opis oferty
Jeśli w najbliższym czasie planujesz wybudować swój wymarzony dom to dobrze trafiłeś.
Sprzedam wyjątkową nieruchomość położoną w miejscowości Sierpin koło miejscowości Przezmark, 12km od Elbląga. To właśnie tutaj,
wśród otaczającej zieleni można zbudować swój wymarzony dom w którym zapomnimy o całotygodniowym wysiłku w pracy i będziemy
mogli swobodnie cieszyć się odpoczynkiem siedząc wygodnie w ogrodzie, delektując się przy tym ciszą i spokojem.
Działka swoim kształtem przypomina kwadrat. Na mapach oznaczona jest numerem ewidencyjnym jako działka nr.157/1 a jej powierzchnia to
1502 m.kw. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej.
W drodze znajduje się woda, prąd na działce.
Pobliska okolica zachwyci nawet najbardziej wybredne gusta różnorodnością drzew, krzewów i licznych kwiatów. Bezpośrednio do działki
zaprowadzi nas droga asfaltowa. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się zabudowania jednorodzinne. Dogodny dojazd umożliwi sprawne
dotarcie do znajdującej się w pobliżu szkoły, bądź też sklepu.
Wydano warunki zabudowy domu. Brak MPZP.

Zapraszam na prezentację po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Nasz doradca finansowy pomoże Ci uzyskać
najkorzystniejszy dla Ciebie kredyt !
Zapraszamy też do naszego biura:
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

Łukasz Szulc

biuro@americanhome.pl

(55) 221 08 88

501 635 879

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

