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Informacje ogólne

Nieruchomość

Oferta nr

MER-GS-889

Powierzchnia działki [m2]

0.00

Rodzaj

sprzedaż

Kształt działki

prostokąt

Lokalizacja

Pabianice

Dzielnica

Centrum

Pow. całkowita [m2]

888.00 m²

Cena

83000.00 PLN

Cena/m2

93.47

Status

aktualna

Imię i nazwisko

MERKURY NIERUCHOMOŚCI

Telefon komórkowy

42 22-70-879

Telefon

500-008-025

E-mail

biuro@merkury.pl

Pomieszczenia
Zdjęcia

Opis
Plac zabaw

nie

Woda

w ulicy

Alarm

nie

Winda

nie

Drzwi antywłamaniowe

nie

Położenie

blisko centrum

Prąd

w ulicy

Kanalizacja

w ulicy

OFERUJEMY DO SPRZEDAŻY KOMPLEKS DZIAŁEK BUDOWLANYCH W
DOSKONAŁEJ LOKALIZACJI W PABIANICACH
8 działek o pow. od 888 do 922 m kw Cena za jedną działkę 83.000
zł
NIEDROGIE, ATRAKCYJNE DZIAŁKI BUDOWLANE W PABIANICACH.
Mamy do zaoferowania 8 dziek budowlanych położonych w
Pabianicach w atrakcyjnej lokalizacji. Wymiary: szerokość 24m,
głębokość 37m. Działki są położone w okolicy, w której powstaje już
osiedle domków jednorodzinnych. Wszelkie media( woda, kanalizacja,
prąd, telefon, ) - są w ulicy . Oferowana działka jest jedną z 8
działek. Plan zagospodarowania tego terenu przewiduje zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną.
Zamieszczone zdjęcia nie oddają w pełni atrakcyjności miejsca
położenia działek. Jest to cicha i spokojna okolica a pewne oddalenie
od ulicy jest dodatkowym atutem.
Możliwość negocjacji ceny.
DANE OGÓLNE
Wymiary działki: front 24 m, głębokość 37m,
kształt:
prostokąt
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Droga: nawierzchnia asfaltowa, szerokość 8 m, chodnik tak
Elektryczność: w ulicy
Siła: w ulicy
Gaz:
Woda: w ulicy
Kanalizacja: bezpośrednio przy działce Telefon: w ulicy
Ogrodzenie: brak
OTOCZENIE DZIAŁKI
Sąsiedztwo: zabudowania mieszkalne, tereny zielone
Dobra komunikacja w zasięgu ręki.

UWAGI INFORMACJE DODATKOWE
Prezentowana przez nasze biuro powyższa oferta nie jest ofertą
handlową w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Dane o ofercie
mają jedynie charakter poglądowy, pochodzą one od Oferującego,
opierają się na dostarczonych prze niego dokumentach i
informacjach, w związku z czym może wystąpić niezgodność tych
danych z rzeczywistością. Biuro nie odpowiada za ewentualne
rozbieżności ze stanem faktycznym i prawnym. Informujemy, że
oferta może być w danym momencie nieaktualna. PROSIMY O
TELEFON !!!
Nr licencji pośrednika prowadzącego 1239.
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