Koczargi Stare
Działka (Budowlana) na sprzedaż za 399 000 PLN
pow. 1 169 m2

341,32 PLN/m2

Opis nieruchomości:

Dodatkowe informacje:

Dlaczego ta propozycja jest szczególnie interesująca, czyli kilka
najistotniejszych jej zalet:

Numer oferty:

KN403484

Rodzaj prawa do
gruntu:

Własność

Prąd:

Tak

Gaz:

Tak

Woda:

Tak

Kanalizacja:

Tak

- działka położona w centrum Koczarg Starych, w pobliżu ulicy
Akacjowej, dzięki czemu do dyspozycji mieszkańców, bez
konieczności dojazdu, pozostaje sklep spożywczy, przystanki
autobusowe (linie 714, 729 i L-6), szkoła oraz przedszkole,
- z uwagi na obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego,
znane jest przeznaczenie działki, zgodnie z którym dopuszczona jest
zabudowa wolnostojąca jednorodzinna ewentualnie dwulokalowa,
- dzięki dopuszczeniu zabudowy dwulokalowej, na budowę domu
dwulokalowego, mogą pozwolić sobie zaprzyjaźnione osoby i
obniżyć jej koszty, budując dwa oddzielne lokale mieszkalne (więcej
informacji udzielę telefonicznie),

Kontakt do doradcy:
Wojciech Kuźnia
tel.: 603 645 200
e-mail: w.kuznia@kuznianieruchomosci.pl

- jeśli dwie rodziny, chcą zamieszkać blisko siebie, na odddzielnych
działkach, taka możliwość także istnieje, bowiem do sprzedaży jest
także działka sąsiednia o zbliżonej powierzchni i cenie,
- dzięki dostępnym mediom (gaz, wodociąg, prąd i kanalizacja)
nabywcy w prosty sposób mogą korzystać po podpisaniu umów z
dogodnej dla siebie infrastruktury (media dostępne są w drodze
dojazdowej - droga jest asfaltowa, co pozwala na utrzymanie w
czystości samochodu i obuwia;)
- kształt działki (od frontu +- 30 m oraz długość 39 m) powoduje, że w
różny sposób można zaplanować usytuowanie domu.
Zapraszam na prezentację!
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Obserwuj Nas na Facebook`u, aby w pierwszej kolejności
dowiedzieć się o nowych ofertach i zmianach ich cen:
https://www.facebook.com/KuzniaRealEstate/
Więcej propozycji nieruchomości pod adresem:
www.kuznianieruchomosci.pl

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Oświadczam,
że
wysyłając
przy
pomocy
systemów
teleinformatycznych (m.in. zapytania ze stron internetowych,
formularzy kontaktowych, adresów poczty elektronicznej, smsów,
portali społecznościowych itp.) zapytanie dotyczące danej
nieruchomości, usługi lub umowy pośrednictwa, lub bezpośrednio z
nimi nie związanych, ale skierowanych bezpośrednio do ﬁrmy
Kuźnia Nieruchomości sp. z o.o., wyrażam zgodę na przetwarzanie
podanych danych osobowych w zakresie określonym pod adresem:
www.kuznianieruchomosci.pl/rodo

Galeria zdjęć:
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Zobacz galerię online:

Zobacz na interaktywnej mapie:
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KLIKNIJ
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