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Informacje ogólne

Nieruchomość

Oferta nr

MER-GS-1014

Standard

5

Rodzaj

sprzedaż

Powierzchnia działki [m2]

0.00

Lokalizacja

Łódź

Zagosp. działki

niezagospodarowana

Pow. całkowita [m2]

888.00 m²

Kształt działki

kwadrat

Cena

135000.00 PLN

Cena/m2

152.03

Status

aktualna

Imię i nazwisko

MERKURY NIERUCHOMOSCI

Telefon komórkowy

42 22-70-879

Telefon

500-008-025

E-mail

biuro@merkury.pl

Pomieszczenia
Zdjęcia

Opis
Plac zabaw

nie

Gaz

w ulicy

Woda

w drodze

Alarm

nie

Winda

nie

Drzwi antywłamaniowe

nie

Prąd

w ulicy

Kanalizacja

w ulicy

LOKALIZACJA DZIAŁKI - PABIANICE ( centrum)
Oferuję do sprzedaży atrakcyjną działkę budowlaną o pow. 888 m kw,
zlokalizowaną na terenie miasta Pabianice w rejonie ulic Jutrzkowicka/
Świetlickiego.
Wymiary działki - szerokość od frontu 24 m, długość 37 m
Zagospodarowanie - działka niezabudowana, nieogrodzona, dojazd
asfalt i droga nieutwardzona
Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego budownictwo jednorodzinne jako podstawowe przeznaczenie,
dopuszcza się jako funkcję uzupełniającą działalność usługową
nieuciążliwą w formie pomieszczeń wbudowanych w bryłę budynku
mieszkalnego, bądź obiektu jednokondygnacyjnego stanowiącego
całość z budynkiem mieszkalnym.
Media: energia/elektryczna, wodociąg miejski, kanalizacja miejska,
gazociąg w drodze w odległości ok. 70 m od działki - możliwość
podłączenia mediów na zasadach określonych przez gestorów
mediów.
Bardzo dobra lokalizacja działki na terenie miasta z bezpośrednim
dostępem do komunikacji miejskiej.
Okolica zagospodarowana - infrastruktura miejska, tereny zabudowy
mieszkaniowej, usługowej, tereny zielone i rekreacyjne, w pobliżu
sklepy, szkoły, basen, boisko, market, stacja benzynowa, ośrodek
zdrowia, apteka, bank.
Zapraszamy do oględzin po umówieniu telefonicznym 500-008-025
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. Informujemy, że oferta może być w danym
momencie nieaktualna. PROSIMY O TELEFON !!!
Nr licencji pośrednika prowadzącego 1239.
Merkury Nieruchomości
Pabianice, ul. Zamkowa 50 lok. 26
www.merkury.pl
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