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DZIAŁKA Z WARUNKAMI ZABUDOWY
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą projektowanej do wydzielenia
działki budowlanej, położonej w miejscowości Białuń, w spokojnej okolicy.

Nieruchomość położona w sąsiedztwie nowej zabudowy jednorodzinnej.
Jej projektowana powierzchnia to ok. 1678 m2.

Dla działki przed podziałem została wydaną decyzja o warunkach
zabudowy. Obecne parametry nowej zabudowy to:

- rodzaj inwestycji - budowa 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych
wraz z niezbędną infrastrukturą,

- zabudowa wolnostojąca, otynkowana, max dwukondygnacyjna (parter+
poddasze użytkowe lub nieużytkowe),

- linia zabudowy- od drogi dojazdowej obowiązująca linia zabudowy 6 m,

- wskaźnik zabudowy do 10,5 %,

- szerokość elewacji frontowej 15,0 m, z tolerancją do 20 %,

- maksymalna wysokość od poziomu terenu do kalenicy - 8,5 m

- dach stromy wielospadowy o kącie nachylenia 30* - 45* stopni.

W cenie nabywają Państwo również udział w drodze wewnętrznej.

Uzbrojenie terenu:

- prąd - w drodze gminnej,

- woda - studnia,

- kanalizacja - zgoda na szczelny zbiornik bezodpływowy lub przydomową
oczyszczalnie ścieków.

Atuty oferty:

- malownicza i spokojna okolica,

- dobre połączenie ze Szczecinem i bliska odległość do Goleniowa,

- szkoła, stacja PKP, sklep w miejscowości.

ZAPRASZAMY DO UMÓWIENIA SIĘ NA PREZENTACJE i SKŁADANIA
OFERTY ZAKUPU!

Możliwośc zakupu całej działki o pow. 4678 m2.

Bezpłatnie pomagamy w uzyskaniu kredytu, również na budowę domu!

Już 16 lat Spełniamy Państwa Marzenia

" Szulc Nieruchomości"

Najlepsze Oferty Nieruchomości Kredytów

Bezpłatnie pomożemy uzyskać

Kredyt - Pożyczkę - Leasing

Kupujemy nieruchomości za gotówkę

numer oferty 409559
nieruchomość DZIAŁKA
operacja SPRZEDAŻ
cena 109 070 PLN
cena [m2] 65 PLN
miejscowość BIAŁUŃ
rodzaj nieruchomości BUDOWLANA
forma własności WŁASNOŚĆ
powierzchnia działki 1 678 m2

kształt działki PROSTOKĄT
długość działki 91
szerokość działki 51
instalacje STUDNIA



Uwaga! Powyższe informacje zostały sporządzone na podstawie oświadczeń i nie są ofertą w rozumieniu przepisów prawa.
Mają one charakter informacyjny - zalecamy ich osobistą weryfikację.

 


