Wodzisław Śląski - działka na sprzedaż
Cena: 149000.00 zł
Zdjęcie

Dane agenta
Imię i nazwisko
Telefon
Telefon komórkowy

Krzysztof Jeszka
(32) 45-40-117
601-055-220
krzysztof@golddom.eu

Osoba odpowiedzialna
Osoba odpowiedzialna
Nr licencji

Miłosz Włodyka
18057

Szczegóły oferty
Symbol oferty

Opis

Lokalizacja

GLD-GS-470
Wodzisław Śląski

NIEDROGA działka inwestycyjna w Wodzisławiu
Przeznaczenie działki

Śląskim. TYLKO 28zł/m2!!!
Oferujemy na sprzedaż działkę o powierzchni 5.179 m2 położoną na

Pow. całkowita [m2]
Wymiary działki

obrzeżu Wodzisławia Śląskiego. Działka w drugiej linii zabudowy,

Cena

prostokątna o wymiarach około 144/36m, delikatnie pochyła. Media w

Cena/m2

przemysłowa
5 179,00 m²
144/36 m
149 000 PLN
28.77 PLN

ulicy. Zgodnie ze studium uwarunkować i kierunków zagospodarowania
przestrzennego działa oznaczona jest symbolem "P"- obszary wskazane

Nieruchomość

dla zabudowy produkcyjnej. Położenie 3km od ścisłego centrum miasta,
1,5 km do zjazdu autostrady A1, szybki i bezproblemowy dojazd do miast
ościennych. BARDZO ATRAKCYJNA CENA: 149.000 złotych, do drobnej
negocjacji dla zdecydowanego klienta.
ZAPRASZAM NA PREZENTACJĘ.

Standard
Stan prawny
Zagosp. działki
Ukształtowanie działki

Decydując się na kupno nieruchomości za naszym pośrednictwem,

Kształt działki

macie Państwo gwarancję bezpieczeństwa transakcji od podjęcia decyzji

Ogrodzenie działki

o kupnie, aż do podpisania aktu notarialnego. Współpracując ze

Woda

AWZ (akt wł. ziemi)
niezagospodarowana
płaska
prostokat
brak
w ulicy

wszystkimi największymi bankami BEZ ŻADNYCH DODATKOWYCH
OPŁAT Z PAŃSTWA STRONY pomagamy w szybkim i bezproblemowym

Dojazd

załatwieniu wszystkich formalności związanych z przyznaniem

Otoczenie

działki zabudowane

Położenie

obrzeża miasta

najkorzystniejszego dla Państwa kredytu hipotecznego oraz pożyczek

asfalt

hipotecznych na ewentualny remont nieruchomości.
Prąd

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie
opisów czy zdjęć naszego autorstwa zabronione, zgodnie z ustawą o
prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. Dz.U.
1994 Nr 24 poz. 83 oraz ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z
dnia 16 kwietnia 1993r.

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

na działce

K.C.

