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Informacje ogólne

Nieruchomość

Oferta nr

SBN-GS-97

Standard

4

Rodzaj

sprzedaż

Powierzchnia działki [m2]

0.00

Lokalizacja

Widawa

Zagosp. działki

niezagospodarowana

Dzielnica

Świerczów

Ukształtowanie działki

płaska

Pow. całkowita [m2]

3400.00 m²

Kształt działki

prostokąt

Cena

39000.00 PLN

Ogrodzenie działki

brak

Cena/m2

11.47

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

Gaz

własna butla

Woda

w ulicy

Dojazd

ASFALTOWA

Otoczenie

działki niezabudowane

Alarm

nie

Winda

nie

Drzwi antywłamaniowe

nie

Położenie

na wsi

Prąd

w ulicy

Kanalizacja

szambo

Duża działka na wsi z możliwością zabudowy
Biuro Nieruchomości oferuje na sprzedaż działkę rolną położoną w
miejscowości Świerczów gm. Widawa
KLASA ZIEMI: IV i V
POWIERZCHNIA: 34 ar
WYMIARY: 26,5m x 245m
Działka w kształcie prostokąta, posiadająca bezpośredni dostęp do
drogi gminej gruntowej.
Działka na obecną chwilę stanowi nieużytek i nie posiada Warunków
zabudowy
ale nie powinno być przeciwskazań do ich uzyskania.
Przy odrobinie wyobraźni można na tej działce pomieścić wszystko i
żyć na codzień w komfortowych warunkach
lub stworzyć tutaj azyl w postaci działki rekreacyjnej ze stawem,
sadem i wszystkim co się zamarzy
bo działka ma ogromny potencjał !
Media:
Przyłącze energetyczne, przyłącze wodociągowe oraz linia telefoniczna
w drodze,
kanalizacja to własna przydomowa oczyszczalnia lub szambo
Wszystkie media do uzbrojenia we własnym zakresie.
Lokalizacja:
Świerczów to wieś położona w gminie Widawa, zlokalizowana na
pograniczu Gmin Widawa i Burzenin z łatwym dostępem do zaplecza
handlowo-usługowego, placówek edukacyjnych każdego szczebla,
przychodni zdrowia, kościoła, parku, placy zabaw. Ponadto położenie
działki sprawia że masz bezpośredni kontakt z naturą ponieważ
działkę otaczają pola uprawne i lasy.
Miejscowość przez swoje położenie pozwala na łatwe przemieszczanie
się w każdym kierunku :
- Do Widawy 3 km
- Do Burzenina 6km
- Do Łasku 27 km
- Do Sieradza 24 km
- Do Wielunia 39 km
- Do Bełchatowa 38 km
- Do Łodzi 69 km
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