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DZIAŁKA BUDOWLANA Z MEDIAMI POD LASEM GOLENIÓW
OFERTA DOSTĘPNA TYLKO U NAS!

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z atrakcyjną ofertą sprzedaży
działki budowlanej w Goleniowie.

Prezentowana nieruchomość o pow. 1131 m2, położona jest w sąsiedztwie
nowo powstających domów jednorodzinnych pod lasem. W kompleksie
posiadamy również na sprzedaż działkę o pow. 900m2. Do działki
prowadzi droga gruntowa ok. 200m.

Dla działki przed podziałem została wydana decyzja o warunkach
zabudowy.

Istnieje możliwość uzyskania decyzji o warunkach zabudowy polegającej
na budowie:

BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO.

PRZEWIDYWANE PARAMETRY ZABUDOWY:

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

- wskaźnik dla nowej zabudowy do 15%,

- szerokość elewacji frontowej w przedziale od 10 m do 24m,

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

- dostęp do drogi publicznej - pośredni przez drogę wewnętrzną, w cenie
nabycie udziału.

Na życzenie klienta istnieje możliwość uzyskania warunków zabudowy.

UZBROJENIE TERENU:

- prąd - przy działce w drodze publicznej,

- woda - przy działce w drodze publicznej,

- kanalizacja - przy działce w drodze publicznej,

Oferta idealna dla osób marzących o domu w cichej i spokojnej okolicy z
bardzo dobrą lokalizacją na terenie miasta Goleniów.

W niedalekiej odległości usługi, sklepy wielobranżowe, apteka,
przedszkole, żłobki, szkoła średnia.

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.

ZAPRASZAMY NA PREZENTACJĘ.

Już 16 lat Spełniamy Państwa Marzenia

" Szulc Nieruchomości"

Najlepsze Oferty Nieruchomości Kredytów

numer oferty 411914
nieruchomość DZIAŁKA
operacja SPRZEDAŻ
cena 339 000 PLN
cena [m2] 300 PLN
miejscowość GOLENIÓW
rodzaj nieruchomości BUDOWLANA
forma własności WŁASNOŚĆ
powierzchnia działki 1 131 m2

rynek WTÓRNY
kształt działki PROSTOKĄT
długość działki 41
szerokość działki 25



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.

 

 


