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Działka z możliwościami
Przedstawiamy Państwu ofertę sprzedaży kompleksu działek położonych
miejscowości Żarnowo, gm. Stepnica.

Oferowana działka ma powierzchnię 3151 m2.

Położona jest pośród użytków rolnych oraz łąk, a największym jej atutem
jest potencjał INWESTYCYJNY.

Bezpośrednie są sąsiedztwo stanowi zabudowa jednorodzinna oraz
rekreacyjna.

Dojazd do działki bezpośredni drogą publiczną ul. Spokojna, utwardzonej
płytami betonowymi.

PRZEWIDYWANE PARAMETRY ZABUDOWY (na podstawie zabudowań
sąsiadujących):

- budynek mieszkalny jednorodzinny,

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

- wskaźnik zabudowy około 12 %,

- kąt nachylenia dachu - dach stromy, wielospadowy 30* - 45*,

Media:

- prąd - w drodze gminnej, ul. Spokojna,

- woda - w drodze gminnej w odległości ok. 480 m,

- kanalizacja sanitarna - w drodze gminnej w odległości ok. 480 m,

- gaz - w drodze gminnej, w odległości ok. 480 m,

Przez Żarnowo przebiega droga wojewódzka nr 111 - Alternatywna Trasa
nad Morze główna droga (w kierunku Świnoujścia, Międzyzdrojów,
Wolina).

Odległość do:

- Świnoujścia - 49 km

- Międzyzdrojów - 32 km

- Goleniowa - 25 km,

- Stepnicy - 10 km,

- Szczecina - 68 km,

Oferta dotyczy działki nr 4.

W naszej ofercie sprzedaży pozostaje jeszcze 6 działek z tego kompleksu o
zróżnicowanych powierzchniach (od 3151 m2 do 4626 m2). W przypadku
zainteresowania działką inną niż w ofercie prosimy o kontakt.

Żarnowo - wieś sołecka, w powiecie goleniowskim, druga co do wielkości
w gminie Stepnica, położona na skraju Doliny Dolnej Odry oraz Równiny
Goleniowskiej, przy drodze łączącej Stepnicę z Wolinem, ok. 10 km na
północ od Stepnicy. We wsi znajduje się szkoła podstawowa, urząd
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pocztowy, ośrodek zdrowia, kilka sklepów spożywczych i przystanków
PKS. W odległości 7 km znajduje się rezerwat przyrody "Czarnocin".
Pośrodku wsi znajduje się murowany neogotycki kościół z połowy XIX
wieku oraz kamień pamięci ofiar I wojny światowej? mieszkańców
Żarnowa.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT ZAKUPU.

Koszty związane z nabyciem nieruchomości:

- wynagrodzenie biura z tytułu usługi pośrednictwa w nabyciu

- podatek PCC 2%, taksa notariusza, opłaty sądowe, opłat za wypisy aktu
notarialnego

Już 16 lat Spełniamy Państwa Marzenia

" Szulc Nieruchomości"

Najlepsze Oferty Nieruchomości Kredytów

Bezpłatnie pomożemy uzyskać

Kredyt - Pożyczkę - Leasing

Kupujemy nieruchomości za gotówkę

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

 

 



 

 

 




